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BEM-VINDO
À VIAGEM DE UMA VIDA
A Catai apresenta em www.catai.pt os mais diferentes destinos nos 5 
continentes.  

Há 40 anos no mercado, os programas da Catai são experiências de viagem que 
dão origem a itinerários cuidadosamente elaborados a pensar em si. Através da 
nossa página poderá selecionar a data de partida, a companhia aérea e a categoria 
hoteleira para uma melhor e mais completa experiência de viagem.
Inspire-se com a Catai, e torne a sua viagem de sonho em realidade. 



Contamos também com programação especial com os seguintes catálogos:
Catálogo para cruzeiros fluviais na Europa, um exclusivo Catai.
Catálogo para viagens de Lua-de-Mel. A Catai oferece uma variedade de programas 
de viagem, especialmente concebidos para luas-de-mel através do catálogo "Viagens 
de Noivos", com interessantes descontos de 5% para reservas com mais de 30 DIAS de 
antecedência (Verificar condições).

Catálogo de Venda Antecipada. Uma selecção dos melhores programas de viagem com 
a garantia de qualidade Catai, e a oferta de um desconto de até 7% para reservas a mais 
de 30 DIAS de antecedência. Uma excelente oportunidade com os melhores preços para 
quem não deixa a decisão de reservar as suas férias para a última hora. 
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COMO VIAJAR COM CATAI
CIRCUITOS EM GRUPO
A viagem em grupo é uma das especialidades de 
Catai. Existem 2 opções:

CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI
COM GUIA LOCAL
Este guia local em castelhano, em exclusivo para 
os clientes Catai, irá acompanhá-lo durante a sua 
viagem.

CIRCUITO REGULAR 
COM GUIA LOCAL
Dispomos de uma série de programas de viagem com 
partidas garantidas que, na sua maioria, contam com 
um guia em Espanhol. Os serviços são compartilhados 
com clientes de outras marcas ou nacionalidades. 

CIRCUITOS A DOIS
São a maioria das viagens propostas no nosso 
catálogo. Com um mínimo de 2 participantes, contam 
com guias privados em castelhano. São programas 
flexíveis, existindo 2 opções:

VIAGENS ELABORADAS 
POR PROFISSIONAIS CATAI
Os nossos especialistas elaboram os itinerários 
mais interessantes com preços semelhantes aos de 
circuitos em grupo. Poderá partilhar serviços com 
outros clientes da Catai. As viagens são flexíveis, 
podendo prolongar a sua estadia, mudar de hotel, 
etc.

VIAGENS À MEDIDA, EXCLUSIVAMENTE 
PARA SI 
Pode adaptar a sua viagem, desenhar o seu itinerário, 
definir a duração da viagem e escolher o dia da 
partida. Existe a possibilidade de selecionar os 
hotéis, o tipo de quarto e outros serviços adicionais. 
Organizamos a sua viagem à medida.

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

A qualidade e os serviços prestados pelos hotéis 
publicados nesta brochura é determinado pela 
categoria turística oficial, atribuída pelo organismo 
competente em cada país.

Em alguns casos, onde os hotéis não têm categoria 
oficial, é atribuída uma categoria pela Catai com 
base na avaliação dos serviços oferecidos pelo 
próprio estabelecimento.

OFERTAS CONTÍNUAS!
A fim de aproximar ainda mais a programação 
dos nossos Clientes, a Catai colocou todos os seus 
recursos no desenvolvimento de ofertas para os 
mais diversos destinos, que em muitos casos, 
permitem poupanças significativas. 

Vai encontrar todas as nossas ofertas em www.catai.
pt. Uma excelente oportunidade para viajar com 
a mesma qualidade que a Catai oferece aos seus 
Clientes há 40 anos. 

Consulte no nosso website as melhores propostas, e 
reserve na sua agência de viagens habitual.

CATAI NA INTERNET:
www.catai.pt
Estamos em constante evolução para que o nosso 
website seja uma ferramenta útil e de simples 
consulta para os nossos clientes. Aqui encontrará 
todos os programas e os nossos catálogos de viagem, 
com informação permanentemente atualizada.  
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AS VANTAGENS CATAI
OFERTAS E 
DOCUMENTAÇÃO
Com a Catai a sua viagem 
começa logo no momento 
em que reserva, com a 

nossa assistência em todos os detalhes. 
Fornecemos-lhe uma documentação 
específica para cada viagem, que inclui:
•Um porta-documentos para transportar 
os seus vouchers, itinerários e bilhetes de 
avião.
•Uma mochila por pessoa para viagens 
com preço inferior a 2.200 euros por 
pessoa.
•Uma trolley e uma mochila por quarto 
para viagens superiores a 2.200 euros por 
pessoa (todos os materiais estão sujeitos a 
disponibilidade e podem ser substituídos 
por outros de características e tamanhos 
similares).
• Etiquetas para identificação da bagagem.
•Cópia do itinerário de viagem, 
especificando em detalhes do dia-a-dia. 

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

CATAI TRAVELPRICER A NOSSA 
EXCLUSIVA FERRAMENTA ON-
LINE DE ORÇAMENTAÇÃO DE 
GRANDES VIAGENS 
Catai TravelPricer é 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

SUSTENTABILIDADE
Queremos sustentabilidade e 
não apenas uma teoria, mas uma 
prática e um modo de vida. 
Queremos sustentabilidade e não apenas 
uma teoria, mas uma prática e um modo de 
vida. As alterações climáticas afetam toda a 
gente. É por isso que políticos, cientistas e 
ativistas de todo o mundo estão a procurar 
soluções para travar o aquecimento global. 
Porque a base da sobrevivência (ameaçada 
pelo aquecimento global) está relacionado 
com a biodiversidade, queremos cuidar 
do ar que respiramos e da água que 
necessitamos para viver. 
Estamos empenhados na utilização 
sustentável dos recursos e com práticas 
sustentáveis no nosso dia-a-dia. Iremos 
identificar os países e os itinerários 
de viagem que apoiam estas práticas 
responsáveis, para que as viagens se 
tornem uma forma de tornar o nosso 
mundo num lugar melhor para todos. 

CATAI GARANTE o preço de todas as 

viagens incluídas neste catálogo face a 
possíveis alterações de moeda, para todas 
as viagens incluídas neste catálogo até 15 
de Dezembro 2022.
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EUROPA
Tesouros da Sicília  VENDA ANTECIPADA   Itália    8
Grandes Lagos Italianos  VENDA ANTECIPADA  Itália    9
Tesouros da Escócia  VENDA ANTECIPADA    Escócia    10
Paisagens da Irlanda  VENDA ANTECIPADA   Irlanda    11
Suíça Espetacular   VENDA ANTECIPADA  Suíça    12
Alemanha Romântica VENDA ANTECIPADA  Alemanha    13
Croácia Fabulosa   VENDA ANTECIPADA  Croácia    14
Jóias da Islândia  VENDA ANTECIPADA  Islândia    15
Lendas da Escandinávia  VENDA ANTECIPADA  Dinamarca-Noruega-Suécia  16
Fiordes do Norte e Trollstigen NOVIDADE  Noruega   17

SUBCONTINENTE INDIANO                                   
Índia ao seu Alcance e Maldivas  PREÇO ESTRELA  Índia - Maldivas  19
Espectacular Índia do Norte  Índia    20
Índia e Sri Lanka: Tradição         
e Natureza  NOVIDADE     Índia - Sri Lanka  21
Pérolas da Índia do Sul   Índia    22
Butão     Butão   23
Nepal, Reino dos Himalaias  Nepal   24
Cenas do Sri Lanka   Sri Lanka   25
Sri Lanka e Maldivas     Sri Lanka-Maldivas   26

SUDESTE ASIÁTICO    
Tailândia Essencial e Praias  PREÇO ESTRELA  Tailândia    28
Paisagens da Tailândiae Praias  PREÇO ESTRELA  Tailândia    29
Descobrindo a Tailândia   Tailândia   30
De Viagem por Bali     Indonésia   31
Paisagens da Indonésia   Indonésia    32
Sensações da Indonésia   Indonésia    33
Singapura e Malásia Colonial   Singapura - Malásia  34
A Essência das Filipinas   Filipinas   35

INDOCHINA                       
Vietname  PREÇO ESTRELA    Vietname    37
Vietname e Camboja  PREÇIO ESTRELA   Vietname-Camboja   38-39
Vietname Espetacular e Camboja  Vietname-Camboja  40
Tribos de Vietname e Angkor    Vietname-Camboja  41
Pagodes de Myanmar   Myanmar    42
Laos Completo    Laos   43
Paisagens do Camboja e Laos   Camboja-Laos  43

ÁSIA ORIENTAL 
Japão Clássico   Japão    45
Cores do Japão      Japão   46
Japão Feudal PREÇO ESTRELLA   Japão   47
Shogun    Japão   48
Coreia do Sul   Coreia   49
Capitais Imperiais da China     China    50
Imagens da China VENDA ANTECIPADA   China    51

ÁFRICA  
Escapada ao Quénia   Quénia   53
Especial Simba    Quénia    54
Quénia e a Costa de Mombaça  Quénia    55
Tanzânia, Safari Marafiki    Tanzânia    56
Terras da Tanzânia Deluxe   Tanzânia    57
Amanhecer no Quénia e Tanzânia   Quénia-Tanzânia   58
África do Sul Essencial   África do Sul   59
África do Sul Espetacular   África do Sul   60
Namíbia Completa   Namíbia    61
Botswana Espetacular     Botswana    62

AMÉRICA DO NORTE
Nova Iorque, Miami e Bahamas  Estados Unidos   64
Nova Iorque, São Francisco e Miami  Estados Unidos  65
Fantasias dos Estados Unidos e Canadá Estados Unidos-Canadá 66
Chicago, Nova Orleães e Miami  NOVIDADE   Estados Unidos  67
Alto e Baixo Canadá   Canadá    68
Natureza no Canadá Oriental  Canadá    69
Rocky Mountaineer Express  Canadá    70
Canadá Ecológico   Canadá    71

PACÍFICO
Super Austrália   Austrália    73
Essências da Austrália   Austrália    74
Maoríes e Aussies   Austrália-Nova Zelândia 75
Viajem aos Antípodas    Nova Zelândia  76
Ruta Koru    Nova Zelândia  77
Nova Iorque e Polinésia   Estados Unidos -Polinesia 78
Califórnia e Polinésia   Estados Unidos -Polinesia 79

AMÉRICA LATINA  
Cuba, Pelo Centro da Ilha  Cuba    81
Yucatán Essencial   México    82
México Mágico   México    83
Costa Rica Pura Vida   Costa Rica    84
O Melhor da Costa Rica    Costa Rica    85
Descobrir o Panamá   Panamá    86
O Melhor da América Central  Equador   87
Colômbia: o País Do "El Dorado"  Colômbia    88
Peru, Aldeias Altiplânicas  Peru    89

MÉDIO ORIENTE E EMIRADOS ÁRABES
Dubai, a Cidade Dourada  Emirados Árabes  91
Tesouros de Abu Dhabi   Emirados Árabes  91
Berberes e Tuaregues   Marrocos   92
Jordânia Completa   Jordânia   93
Israel Eterno e Palestina  Israel   94
Líbano, Berço de Civilizações   Líbano   95
Egipto Milenar   Egipto   96
Encantos da Pérsia    Irão   97
Capadócia Fantástica   Turquia   98
Rota de Samarkanda I   Uzbequistão  99

ÍNDICE



Itália, Escócia, Irlanda, Suíça, Alemanha, Croácia, 
Islândia, Dinamarca, Noruega e Suécia.

EUROPA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Outras nacionalidades, por favor consultar. Para viajar para a Escócia 
(Reino Unido), é necessário um passaporte válido durante a duração da estadia no país. Para o resto dos países, pode 
viajar com o seu Cartão de Cidadão (validade mínima 3 meses, no caso da Islândia).  

INTERESSA SABER

VACINAS. Não existem vacinas obrigatórias para os viajantes da União Europeia. 

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

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

Dia 2 Palermo/Monreale/Palermo
Meia pensão. Pela manhã, saída para Monreale e visita do 
Claustro Beneditino e da Catedral. Regresso para a cidade 
de Palermo para uma curta excursão turística de autocarro. 
Almoço num restaurante local. À tarde, teremos um passeio 
pelo centro histórico da capital siciliana. Visitaremos os seus 
principais monumentos como a Capela Palatina, a Catedral 
de Palermo, a famosa Praça de Pretória, o Quattro Canti ou 
Piazza Vigliena e a Igreja Normanda da Martorana.

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

Dia 4 Agrigento/Piazza Armerina/Caltagirone
Pensão completa. Partida para visitar o "Vale dos Templos". 
Continuação para a Piazza Armerina. Almoço numa quinta 
local. Visita da esplêndida Villa Romana del Casale, uma 
residência de luxo no coração da Sicília, um exemplo 

importante do período romano, onde se pode admirar os 
preciosos mosaicos que representam os costumes e hábitos 
daquela época. Continuação até Caltagirone, "capital da 
cerâmica" para uma visita a uma oficina de cerâmica onde 
poderá ver em primeira mão a técnica de produção e fazer o 
seu próprio objecto. Jantar.

Dia 5 Caltagirone/Noto/Siracusa/Catânia
Meia pensão. Saída pela manhã para Noto, capital do Barroco 
Siciliano, onde se pode admirar a Catedral completamente 
renovada após vários anos de restauração, bem como 
passear pelas suas ruas cheias de tesouros arquitectónicos. 
Continuação para  Siracusa: a maior cidade da antiguidade 
fundada em 734-733 AC é chamada Syraka. Se o tempo 
permitir, faremos um mini cruzeiro para admirar as belezas 
da velha cidade de Siracusa a bordo de um barco. Almoço 
num restaurante local. Visita pela tarde a Siracusa, perto da 
ilha de Ortigia, que oferece aos visitantes os restos do seu 
glorioso passado: o Templo de Minerva, a lendária Fontana 
di Arethusa, o Templo de Apolo, o Teatro Grego e o Anfiteatro 
Romano situado perto da Latomie, o Orecchio di Dionisio. 
Continuação até  Catânia para um passeio a pé panorâmico.

Dia 6 Catânia/Etna/Taormina/Catânia
Meia pensão. Se o tempo permitir, partida para o Monte 
Etna, o vulcão mais alto e ainda ativo da Europa. O 
autocarro chega ao Refúgio Sapienza a 1.800 metros de 
altitude. Visita das crateras extintas, os chamados "Crateri 
Silvestri". Durante séculos, o vulcão criou um lugar onde 
a natureza, a cultura e a história se uniram para criar um 
lugar único no mundo. Almoço numa casa rural ao pé do 

Etna onde, além de saborearmos uma refeição típica e 
genuína, poderemos saborear o vinho Etna da nossa própria 
produção. Continuação para Taormina, situada no topo da 
rocha pitoresca do Monte Tauro. Tempo livre para compras, 
para descobrir as românticas ruas estreitas da cidade ou para 
visitar o famoso Teatro Grego de onde se pode desfrutar de 
um magnífico panorama tanto do Etna como do Mar Jónico. 
Regresso à Catânia.

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

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

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

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

Interessa saber
Preço desde baseado na ITA, classe O, para viagens a 31 de 
outubro. Desconto preço desde sem voos: -370 €. 
Taxas aéreas incluídas. AZ: 190 €.
As excursões opcionais não estão incluídas no preço e são 
reservadas e pagas diretamente no destino. É necessário um 
número mínimo de participantes.

O programa também pode ser realizado no sentido oposto.
O itinerário pode estar sujeito a alterações em função dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa será sempre 
respeitado.
Algumas cidades podem aplicar uma taxa municipal, que 
deve ser pago pelo cliente diretamente no destino.

Partidas
Segunda-feira (2 mai-31 out).
Notas de partida:
ITA: Lisboa. 
Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

Hotéis
Palermo. 
3 noites

Palazzo Sitano - NH Palermo - Garibaldi - 
Cristal Palace - Federico II - Vecchio Borgo/4★

Agrigento.
1 noite

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

Caltagirone. 
1 noite

NH Villa San Mauro/4★

Catânia. 
2 noites

Excelsior Mercure – NH Catania – Katane - 
Nettunno - NH Parco degli Aragonsei/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

1.670€
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Dia 1 Portugal/Milão (Malpensa)/Arona 
Partida por voo (opcional) para Milão (Malpensa). Chegada, 
recepção e transfere para o hotel em Arona, nas margens do 
Lago Maggiore. Jantar e alojamento.

Dia 2 Arona/Lago Maggiore/Arona  
Pensão completa. Pela manhã embarcaremos em Arona 
em direcção às Ilhas Borromeas para passar a Isola Bella 
e visitar o Palácio da família Borromea, com as suas salas 
espectaculares, lustres e jardins em socalcos. A meio da 
manhã, passaremos à Isola dei Pescatori, a única ilha 
habitada, com as suas ruas estreitas, onde o tempo parece 
ter recuado séculos, e onde almoçaremos. À tarde, iremos a 
Isola Madre, onde caminharemos pelos magníficos jardins 
e visitaremos o Palácio, com tempo livre em Stresa até ao 
regresso a Arona. Jantar.

Dia 3 Arona/Lago di Como/Arona  
Pensão completa. Dia dedicado à visita do Lago di Como, 
que chegaremos de autocarro através de Tremezzo, onde 
visitaremos os jardins de Villa Carlota, e depois continuaremos 
de autocarro até Menaggio. Depois do almoço, iremos de 
barco até Varenna, uma encantadora cidade onde teremos 
tempo para passear, antes de atravessarmos para Bellagio, 
situada na península que divide os dois braços do lago, com 
os seus belos e típicos edifícios em socalcos. A meio da tarde, 
regresso a Tremezzo para continuar de autocarro até Como, a 
cidade da seda, onde veremos a Duomo. Regresso a Arona. 
Jantar.

Dia 4 Arona/Lago di Garda/Arona  
Pensão completa. Pela manhã, saída para Desenzano, 
passando pela Piazza Malvezzi e pela cidade velha, e onde 
veremos a expressiva Última Ceia de Tiepolo. Após o almoço, 
iremos de barco até Sirmione del Garda, a encantadora 
cidade situada numa península no Lago di Garda, cuja 
animada vida turística gira em torno do castelo da família 
Scala. Regresso a Arona. Jantar.

Dia 5 Arona/Ascona/Lugano/Arona  
Pensão completa. De manhã viajaremos de autocarro 
pela margem esquerda, de sul a norte, do Lago Maggiore 
e entraremos na Suíça chegando a Ascona, uma famosa 
estância de férias com as suas peculiares construções junto 
ao lago. Depois do meio-dia, iremos até Lugano, a cidade 
mais famosa da Suíça italiana, às margens do Lago Ceresio, 
onde, após o almoço, visitaremos a igreja de Santa Maria 
degli Angeli, com a sua famosa crucificação, e passearemos 
ao longo da elegante Via Nassa. Regresso a Arona. Jantar.

Dia 6 Arona/Villa Taranto/Lago d'Orta/Arona 
Pensão completa. Pela manhã iremos a Verbania, onde 
visitaremos Villa Taranto, um belo jardim botânico de 16 
hectares, onde podemos encontrar todo o tipo de plantas e 
árvores de todo o mundo, perfeitamente aclimatadas à área. 
Ao meio-dia, iremos ao Lago d' Orta, onde almoçaremos. À 
tarde passearemos por Orta San Giulio, uma cidade onde 
parece que o tempo não passou e que as personagens de 
Fellini devem aparecer atrás de cada esquina. Regresso a 
Arona. Jantar.

Dia 7 Arona/Milão/Arona 
Pensão completa. Na saída da manhã para a capital da 
Lombardia, Milão, onde daremos um passeio pelo seu 
centro histórico, com o Castelo Sforzesco, a praça Duomo, 
as Galerias Vittorio Emmanuelle, La Scala, e visitaremos o 
distrito das lojas dos estilistas mais conhecidos. Almoço e 
tempo livre. Regresso a Arona. Jantar.

Dia 8 Arona/Milão (Malpensa)/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Milão 
(Malpensa). Partida em voo de regresso (opcional) para 
Portugal. Chegada.

GRANDES LAGOS ITALIANOS 
ITÁLIA  ARONA · LAGO COMO · LAGO MAGGIORE · LAGO GARDA · LAGO D’ORTA · MILÃO
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · 3 PASSEIOS DE BARCO  

Os nossos serviços
Voo de linha regular (opcional), classe turista, (reservas 
em classes especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 6 
almoços e 7 jantares (vinho e água incluídos). Quartos 
vista lago. Circuito regular com guia em castelhano. Visitas 
específicadas no itinerário. Seguro de viagem.

Interessa saber
Precio desde na TAP, classe O, para viagens de 4 de junho 
a 10 de setembro. Desconto preço desde sem voos: -150 €. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 60 €.
O programa também pode ser realizado no sentido oposto.
O itinerário pode estar sujeito a alterações em função dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa de visitas e 
entradas será sempre respeitado.

Durante congressos ou eventos especiais, reservamo-nos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas 
ou nas suas redondezas.
Alguns municípios podem impor um imposto municipal, que 
deve ser pago directamente no destino.

Partidas
Junho: 4, 11, 18. Julho: 2, 9, 30. Agosto: 6, 13. 
Setembro: 3, 10.
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Arona. 7 noites Atlantic – Concorde – Villa Carlota 

(Belgirate)/4★

Hotéis previstos ou de categoria semelhante em outras 
cidades do Lago Maggiore. 

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

1.775€

8 DIAS D E S D E
DESCONTO  
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 9
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble10 | CATAI

Dia 1 Portugal/Edimburgo
Partida em voo (opcional) para Edimburgo. Chegada, 
assistência e transfere para o hotel. Dependendo da hora 
de chegada, tempo livre para conhecer esta encantadora 
cidade. Alojamento.

Dia 2 Edimburgo
Pequeno-almoço. Visita de cidade pela manhã, incluindo a 
entrada ao Castelo de Edimburgo, e à 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 no Reino Unido 
depois de Londres, e é também a sede do Parlamento escocês 
desde 1999. O edifício do parlamento é impressionante. O 
seu espaço verde no Princess Street Gardens vale bem uma 
visita.

Dia 3 Edimburgo/Fife/St. Andrews/Perth/Pitlochry/
Highlands 
Meia pensão. Parta de Edimburgo para norte através da 
famosa Ponte Forth, com as suas vistas panorâmicas do Firth 
of Forth, e viaje através do Reino de Fife a caminho de St 
Andrews, mundialmente famoso como o local de nascimento 
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 St. Andrews. Continuar para Perth, a 
antiga capital da Escócia e sede da coroa escocesa até 1437. 
Continuar para as Terras Altas através do cenário de meio de 

montanha. Pararemos em Pitlochry, uma pequena aldeia 
vitoriana famosa como cidade turística para a alta sociedade. 
Jantar.

Dia 4 Highlands/Rota do Uísque/Inversa/Highlands 
Meia pensão. Seguiremos o famoso "whisky trail" através de 
Speyside, o local de nascimento do whisky, onde paramos 
para visitar uma destilaria e provar a bebida nacional da 
Escócia. Continuamos para norte até Elgin, passando a sua 
bela catedral medieval a caminho de Inverness, capital das 
Highlands. Faremos uma visita panorâmica a Inverness e 
teremos tempo livre para passear pelas ruas. Jantar.

Dia 5 Highlands/Lago Ness/Ilha de Skye-Costa Oeste
Meia pensão. De manhã iremos para Loch Ness em busca do 
seu anfitrião ancestral "Nessie". Viagem de barco opcional 
em Loch Ness. Posteriormente visitaremos as ruínas do 
Castelo de Urquhart. A nossa rota contínua ao longo do lago 
a oeste, passando pelo romântico Castelo Eilean Donan até à 
mística Ilha de Skye. Conduzimos ao longo dos espetaculares 
panoramas da ilha desfrutando de vistas extraordinárias das 
Colinas de Cuillin. Jantar.

Dia 6 Ilha de Skye-Costa Oeste/Glencoe/Lago Awe/
Inveraray
Meia pensão. De manhã viajamos para Armadale em Skye, 
onde embarcaremos para o porto de Mallaig. Seguiremos 
o "Caminho das Ilhas", proclamado como uma das rotas 
mais panorâmicas do mundo. Continuaremos a passar Fort 

William para sul através do histórico e belo Vale Glencoe, 
cenário infame do Massacre de Glencoe em 1692. Viajaremos 
sobre as montanhas de Buchaille Etive Moor, com vistas 
espetaculares. Continuar ao longo das margens de Lago Awe 
e chegar à aldeia de Inveraray com o seu castelo, residência 
do Clan Campbell. Jantar.

Dia 7 Inveraray/Lago Lomond/Stirling/Edimburgo
Pequeno-almoço. Vamos contornar o atraente Loch Fyne no 
nosso caminho para sudeste até chegarmos às margens do 
famoso Loch Lomond, um dos lugares mais cativantes de toda 
a Escócia. Seguimos então para leste até à histórica cidade de 
Stirling, o local de um dos mais importantes confrontos das 
Guerras da Independência escocesa e inglesa. A Batalha de 
Stirling Bridge (famosa do filme Braveheart) em 1297 foi a 
maior vitória de William Wallace e fez dele o líder indiscutível 
da resistência contra os ingleses. Visitaremos o Castelo de 
Stirling, situado no promontório rochoso que domina a 
região e que tem vistas panorâmicas de cortar a respiração. 
Chegada a Edimburgo.

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

TESOUROS DA ESCÓCIA
ESCÓCIA  EDIMBURGO· HIGHLANDS · COSTA OESTE · INVERARAY 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · DEGUSTAÇÃO DE WHISKY   

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Circuito regular com guia em 
castelhano. Visitas especificadas. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na British Airways, classe O, para 
viagens em maio. Desconto preço desde sem voos: -215 €. 
Taxas aéreas incluídas. BA: 84 €.
Devido à elevada procura durante os meses de Verão, 
infelizmente não podemos garantir alojamento na Ilha de 
Skye. Isto afetará algumas das partidas do nosso 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.

Existe também a possibilidade de em certas datas na Escócia, 
de Junho a Setembro, os hotéis diferentes aos indicados, e 
na mesma categoria.É possível que em certas datas o circuito 
possa operar em sentido inverso ou sair de Edimburgo no dia 
2, pelo que haveria uma noite adicional no final do itinerário. 
Esta informação será fornecida no momento da confirmação 
da reserva.
Alguns dos hotéis utilizados neste passeio são edifícios 
classificados, pelo que é possível que alguns hotéis não 
disponham de elevadores.
sor.

Partidas
Maio: 1, 22. Junho: 5, 12, 19, 22, 26. Julho: 3, 10, 13, 20, 
22, 27. Agosto: 1, 7, 10, 14, 18, 21, 28. Setembro: 4, 11, 17. 
Outubro: 8.
Notas de partida:
British Airways: Lisboa.

Hotéis
Edimburgo.3 noites Holiday Inn Express City Centre - 

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

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

Ilha 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. 
Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

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

1.490€
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Dia 1 Portugal/Dublin
Partida em voo (opcional) para Dublin. Chegada, recepção e 
transfere para o hotel. Estadia de noite.

Dia 2 Dublin
Pequeno-almoço. Começamos o dia com a visita turística a 
Dublin, cuja história remonta à Era Viking. Para completar a 
manhã, visite o Trinity College, que tem uma antiga biblioteca 
com mais de vinte mil manuscritos. Visita ao Guinness 
Storehouse, onde poderá saborear o mundialmente famoso 
stout.  Durante a tarde, terá tempo livre para explorar a 
cidade à sua vontade.

Dia 3 Dublin/Kilkenny/Kerry
Meia pensão. Partida para Kilkenny, conhecida como "a 
cidade do mármore", cheia de fascinantes edifícios históricos 
e lojas contemporâneas, galerias de design e restaurantes. 
No final da visita turística 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 zonas mais 
belas da Irlanda: a costa acidentada da Península de Iveragh. 
Pararemos em Glenbeigh, onde visitaremos o Museu da 
Aldeia de Kerry Bog. Completamos a nossa visita com 
uma paragem no mundialmente famoso Muckross House 
Gardens. Regresso a Kerry. Jantar.

Dia 5 Kerry/Moher Cliffs/Limerick-Clare
Meia pensão. Atravessaremos o rio Shannon até às falésias 
de Moher, uma série de impressionantes falésias que se 
elevam a 700 pés acima do mar e se estendem ao longo de 
7 quilómetros ao longo da costa. Jantar e dormida na região 
de Limerick-Clare.

Dia 6 Limerick-Clare/Connemara/Kylemore Abbey/
Galway
Meia pensão. A rota de hoje leva-nos através da inóspita 
região do Connemara, famosa pela beleza dos seus lagos e 
montanhas. Chegaremos à Abadia de Kylemore, uma bela 
mansão no coração de Connemara. Continue até Galway para 
visitar esta cidade conhecida como a "Cidade das Tribos" em 
honra das 14 famílias ancestrais mais famosas desta zona. 
Jantar.

Dia 7 Galway/Dublin
Pequeno-almoço. No regresso a Dublin, visitaremos uma 
destilaria de whisky, onde poderemos ver como é feito o 
whisky e saborear o famoso whisky irlandês. Chegada a 
Dublin e visita à Catedral de St. Patrick's. Pernoite em Dublin.

Dia 8 Dublin/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e voo (opcional) 
de regresso a Portugal. Chegada.

Extensão à Irlanda do Norte
Dia 8 Dublin/Belfast
Pequeno-almoço. Partida para a Irlanda do Norte. Paragem 
para uma visita a uma comunidade monástica perto de 
Drogheda no Condado de Louth, Monasterboice. A seguir 
visitaremos a Casa e jardins do Monte Stewart, uma 
extraordinária mansão do século XVIII, lar das Marquesas de 
Londonderry. Continue até Belfast, uma cidade rodeada de 
belas colinas, mar, lagos e o vale do rio.

Dia 9 Belfast/Giant's Causeway/Belfast
Pequeno-almoço. Continuamos ao longo da costa de 
Antrim para visitar a 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, com 
passagem pela espantosa Câmara Municipal. Visita ao novo 
centro interactivo Titanic Belfast®. Uma reconstrução precisa 
e efeitos especiais levam os visitantes através da história do 
Titanic. À tarde, regresso a Dublin.

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

PAISAGENS DA IRLANDA
IRLANDA DUBLIN · KERRY · LIMERICH · CLARE · GALWAY · EXTENSÃO À IRLANDA DO NORTE 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · DEGUSTAÇÃO DE WHISKY         

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Circuito regular com guia em 
castelhano. Visitas especificadas no itinerário. Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde basado na TAP, classe O, para viagens em maio.
Desconto preço desde sem voos: -120 €. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 55 €.
A ordem do itinerário pode ser alterada, mantendo todos os 
serviços.
Durante congressos ou eventos especiais, reservamo-nos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas 
ou nas suas redondezas.

Partidas
Maio: 22. Junho: 19. Julho: 3*, 17, 24*, 31*. Agosto: 7, 14*, 
21. Setembro: 4, 11.
Partidas marcadas com *, possibilidade de extensão à Irlanda 
do Norte.
Notas de partida:
TAP: Lisboa. 

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

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★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

1.305€
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble12 | CATAI

Dia 1 Portugal/Genebra-Thoiry
Partida em voo (opcional) para Genebra. Chegada, 
assistência e transfere para o hotel em Thoiry. Alojamento 
em Thoiry.

Dia 2 Genebra-Thoiry/Lausanne/Zermatt-Tasch
Pensão completa. Partida para Lausanne, onde visitará 
a cidade com um guia local. A cidade é a sede do Comité 
Olímpico Internacional, onde se destacam o Museu 
Olímpico, a Catedral Gótica e o Palácio dos Ruminantes. 
Almoço. Opcional (com suplemento): possibilidade de visitar 
o Castelo de Chillon perto de Montreux, nas margens do 
Lago Genebra, um dos mais belos monumentos da Suíça. 
Jantar e alojamento na região de Zermatt-Tasch.

Dia 3 Zermatt-Tasch/Interlaken-Thun
Meia pensão. Hoje, embarque no comboio de Tasch para 
Zermatt, famosa cidade alpina ao pé do Matterhorn, também 
conhecida pelas suas estações de esqui e onde o uso de 
carros a combustão é proibido. Tempo livre nesta aldeia 
pitoresca com os seus típicos edifícios de madeira. Opcional 
(com suplemento): possibilidade de subir o Gornergrat, a 
3.089 metros com vistas maravilhosas do mítico Matterhorn, 
Monte Rosa e o Pico Dufour, o pico mais alto dos Alpes 
suíços. Continuação para Interlaken (rota dependendo das 
condições meteorológicas). Jantar e alojamento na região de 
Interlaken-Thun.

Dia 4 Interlaken-Thun
Meia pensão. Dia livre ou visita opcional (com suplemento): 
Partida para o vale de Lauterbrunnen para embarque no 
famoso comboio de montanha "Kleine Scheidegg" a uma 
altitude de 2.000 metros, de onde teremos uma vista 
maravilhosa sobre os impressionantes picos do Mönch, 
Eiger e Jungfrau. Continuação da viagem de comboio 
até Grindelwald, uma aldeia muito pitoresca rodeada por 
um espectacular panorama alpino ou a possibilidade de 
continuar com o comboio de montanha até Jungfraujoch 
''Topo da Europa'' e volta a Grindelwald para regressar ao 
hotel. Jantar.

Dia 5 Interlaken-Thun/Lucerna/Zurique
Meia pensão. Partida para Lucerna para uma visita 
panorâmica com guia local. Esta cidade está localizada nas 
margens do Lago Lucerna e preservou os seus edifícios, 
praças e ruas estreitas como eram nos tempos medievais. 
Tempo livre na cidade, considerada como uma das mais belas 
da Suíça. Continuação até Zurique onde faremos uma visita 
panorâmica com um guia local, destacando a Bahnhofstrasse 
e a colina Lindenhof. Veremos também o antigo bairro dos 
marinheiros e pescadores ''Schipfer'' e a ponte mais antiga 
de Zurique ''Rathaus-Brücke'', onde se encontra a Câmara 
Municipal. Jantar.

Dia 6 Zurique/Schaffhausen/Cataratas do Reno/Berna
Pensão completa. Partida para Schaffhausen onde faremos 

uma viagem de barco para ver as Cataratas do Reno, cuja 
queda de água é tão bela como espectacular. Continuação 
para Berna e almoço. Visita pela tarde a Berna, capital da 
Confederação Suíça que é considerada uma das cidades mais 
bem conservadas da Europa. Faremos uma visita panorâmica 
do centro histórico com um guia local onde poderemos 
admirar os seus mais de 8 km de arcadas, o seu Carillon e a 
Fonte de Zähringen com o Urso, a mascote Bernese. Jantar.

Dia 7 Berna/Montreux/Comboio “Golden Pass”/
Genebra-Thoiry
Pensão completa. Partida para Genebra. Embarque no 
comboio "Golden Pass" que nos levará de Montbovon a 
Montreux, passando por paisagens idílicas no meio dos 
Alpes suíços. Almoço. Continuação para Genebra e visita 
panorâmica da cidade com um guia local. Genebra é a sede 
das Nações Unidas e preserva uma interessante cidade 
antiga com a Catedral Gótica de São Pedro, o monumento à 
Reforma, o Lugar de Quatro e a Câmara Municipal. Jantar e 
alojamento em Thoiry.

Dia 8 Genebra-Thoiry/Portugal
Pequeno-almoço. Dependendo da hora do voo de regresso, 
tempo livre para visitas turísticas ou compras de última hora. 
Transfere para o aeroporto e voo (opcional) de regresso a 
Portugal. Chegada.

SUÍÇA ESPETACULAR
SUÍÇA GINEBRA-THOIRY · ZERMATT-TACH · INTERLAKEN-THUN · ZURIQUE · BERNA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · INCLUÍDO COMBOIO “GOLDEN PASS”  

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 6 jantares 
(bebidas não incluídas). Visitas em circuito regular com guia 
em castelhano. Visitas especificadas. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe O, para viajar entre maio 
e setembro. Desconto preço desde sem voos: -160 €. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 76€
O programa também pode ser feito no sentido oposto. O 
itinerário pode estar sujeito a alterações em função dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa será sempre 
respeitado. 

Durante congressos ou eventos especiais, reservamo-nos ao 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas 
ou nas suas redondezas.

Partidas
Maio: 8, 15, 22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10, 17, 24, 
31. Agosto: 7, 14, 21, 28. Setembro: 4.
Notas de partida:
TAP: Lisboa. 

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

Hotéis
Genebra/Thoiry 
(França). 2 noites

Adagio Thoiry - Mercure Annemasse 
Porte de Geneve - Novotel Annemase 
Centre - NH Geneva Airport - Crown 
Plaza/4★

Zermatt-Tasch. 
1 noite 

City Hotel Tasch - Tascherhof - 
Welcome Tasch/3★

Interlaken-Thun. 
2 noites

Carlton Europe - The Hey - Holiday 
Thun - Brienzerburli (Brienz)/3★

Zurique. 1 noite Meierhof Zurich (Horgen) - Movenpick  
H+Hotel Zúrich/4★

Berna. 1 noite Ambassador - Holiday Inn Westside - 
Bristol/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.
A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.12 | CATAI
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Dia 1  Portugal/Frankfurt
Partida em voo (opcional) para Frankfurt. Chegada, recepção 
e transfere para o hotel. Frankfurt, o centro financeiro e 
comercial da Alemanha, é marcado pelos seus fascinantes 
contrastes entre o moderno e o histórico. Alojamento.

Dia 2 Frankfurt/Heidelberg/Friburgo (Floresta Negra)
Pequeno-almoço. Transfere pela manhã para a cidade de 
Heidelberg e visita ao seu famoso castelo. Passeio através 
do centro antigo da cidade. Heidelberg, a mais antiga cidade 
universitária da Alemanha, é um dos lugares mais visitados 
devido à sua localização idílica nas margens do rio Neckar. 
Em seguida, para Friburgo. A estrada conduz ao longo da 
Rota Alta da Floresta Negra, que oferece paisagens de cortar 
a respiração, como o Lago Mummel, onde faremos uma 
breve paragem. Chegada a Friburgo e breve visita à cidade.

Dia 3  Friburgo/Lindau/Kempten
Pequeno-almoço. Visita matinal a uma pequena quinta 
tradicional onde se pode provar queijo e ter um vislumbre da 
vida real na Floresta Negra. A viagem continua até à pequena 
ilha de Lindau, localizada no Lago Constança, que oferece 
vistas espectaculares sobre os Alpes. Saída em direção a 
Kempten.

Dia 4 Kempten/Neuschwanstein/Oberammergau/
Linderhof/Munique
Pequeno-almoço. O dia começa com uma visita ao Castelo 

de Neuschwanstein, construído por Ludwig II, o famoso 
"Rei Louco". Ao meio-dia de carro para Oberammergau, 
uma aldeia famosa pelo seu jogo de Paixão e artesanato. A 
caminho da visita da igreja de Wieskirche, um Património 
Cultural Mundial da UNESCO. De tarde, visita ao Palácio 
Linderhof, um dos três castelos construídos pelo Rei Ludwig 
II da Baviera e o único em que ele viveu mais tempo. Depois 
de uma breve paragem na Abadia Beneditina de Ettal. 
Continuação da viagem para a cidade de Munique.

Dia 5 Munique
Meia pensão. Visita das principais atrações da cidade 
terminando na praça principal "Marienplatz" para admirar 
o famoso carrilhão da Câmara Municipal. Munique, capital 
do estado da Baviera, é famosa pela sua Oktoberfest, que 
tem lugar em Setembro. Tempo livre no lazer. À noite pode 
desfrutar de um jantar típico da Baviera.

Dia 6 Munique/Rothenburg/Nuremberga
Pequeno-almoço. Hoje, a nossa viagem continua ao longo da 
"Rota Romântica". Partida para Rothenburg ob der Tauber, 
uma das mais belas e antigas cidades da Estrada Romântica. 
Passando pela cidade dos sonhos para os românticos. 
Continuação para Nuremberga, a segunda maior cidade da 
Baviera. 

Dia 7 Nuremberga/Wurzburg/Frankfurt/Portugal
Pequeno almoço e visita guiada à cidade. Partida para 

Frankfurt com uma paragem na cidade de Würzburg, que 
forma a fronteira norte da "Estrada Romântica". Partida 
para o aeroporto de Frankfurt. Chegada por volta das 19.00 
hrs. Se o seu voo de regresso parte mais cedo, a viagem de 
Würzburg para o aeroporto de Frankfurt é de comboio sem 
guia (chegada ao aeroporto por volta das 17:00-18:00 hrs). 
Voo de regresso (opcional) a Portugal. Chegada.

ALEMANHA ROMÂNTICA
ALEMANHA FRANKFURT · FRIBURGO · KEMPTEN · MUNIQUE · NUREMBERGA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO/PORTUGUÊS · VISITA AOS CASTELOS  

Os nossos serviços
Voo de linha regular, em classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 1 jantar típico 
da Baviera (bebidas não incluídas). Visita regular com guia 
em castelhano/português. Visitas conforme especificado no 
itinerário. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe O, para viagens de 8 de 
maio a 7 de agosto, e 9 de outubro. Desconto preço desde 
sem voos: -50 €. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 85 €.
O programa também pode ser realizado na direção oposta.
O itinerário pode estar sujeito a alterações em função dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa de visitas e 
entradas será sempre respeitado.

Durante congressos ou eventos especiais, reservamo-nos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas 
ou nas suas redondezas.

Partidas
Maio: 8. Junho: 12. Julho: 10. Agosto: 7. Setembro: 4, 18. 
Outubro: 9.
Notas de partida:
TAP: Lisboa. 

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

Hotéis
Frankfurt. 1 noite Maritim/4★

Friburgo. 1 noite Novotel am Konzerthaus/4★

Kempten. 1 noite bigBOX/4★

Munique. 2 noite Holiday Inn City Center/4★

Nuremberga. 1 noite Park Plaza/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

1.240€
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble14 | CATAI

Dia 1 Portugal/Zagreb
Partida em voo (opcional) para Zagreb. Chegada, recepção 
e transfere para o hotel. Dependendo da hora de chegada, 
tempo livre para ter uma ideia da capital croata. Jantar e 
alojamento.

Dia 2 Zagreb
Pequeno-almoço. Iniciaremos a nossa visita turística a 
Zagreb com uma primeira visita panorâmica do 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, terá tempo para explorar esta maravilhosa 
cidade à sua vontade.

Dia 3 Zagreb/Plitvice/Zadar
Pensão completa. Partida para Plitvice. No caminho iremos 
parar em Rastoke para apreciar as suas quedas de água. 
Almoço e visita ao Parque Nacional de Plitvice Lakes. Este 
parque é um dos símbolos da Croácia, incluído no Património 
Mundial da UNESCO. Neste imenso parque existem 16 
lagos, pequenos e grandes, ligados por 92 quedas de 
água. Faremos um passeio a pé e um passeio de barco no 
Lago Kozjak, desfrutando da vista das águas cristalinas. 
Continuação para Zadar. Jantar.

Dia 4 Zadar/Pakovo Selo/Trogir/Split
Pensão completa. Visita guiada à cidade. Além de um belo 
pôr-do-sol, Zadar é conhecido pelo magnífico passeio 
com o seu órgão marinho, presunto da Dalmácia e licor de 
Maraschino. Veremos o rico património da cidade: o Fórum 
Romano, a Igreja de St. Donat, a Catedral de St. Anastasia, 
a Rua Kalelarga e as muralhas da cidade. Partida para 
Pakovo Selo (aldeia de Etnaland) que oferece uma visita 
invulgar. Veremos como as pessoas viviam no passado, 
quais eram os costumes dos aldeões, e aprenderemos sobre 
a produção de presunto da Dalmácia, um dos símbolos da 
região. Degustação de vinho e presunto dálmata antes de 
um saboroso almoço típico. Continuação de Split com uma 
paragem em Trogir, cidade medieval incluída na Lista do 
Património Mundial da UNESCO. Tempo livre em Trogir antes 
da partida para Split. Jantar.

Dia 5 Split/Korčula
Meia pensão. Visita guiada a Split, outra cidade incluída 
na Lista do Património Mundial da UNESCO. Visitaremos a 
cave do palácio construído pelo Imperador Diocleciano, o 
peristilo, a catedral e o Templo de Júpiter. Tempo livre para 
explorar mais esta fascinante cidade. À tarde, partida para a 
ilha de Korčula, uma jóia escondida no Mar Adriático.  Jantar.

Dia 6  Korčula/Ston/Dubrovnik
Pensão completa. Visita da bela cidade medieval de Korčula, 
cujas ruas dispostas em forma de espinha de arenque 

asseguram o fluxo de ar fresco e protegem dos ventos 
fortes. De acordo com a lenda, foi aqui que nasceu o famoso 
aventureiro Marco Polo. Tempo livre e continuação até Ston, 
construído no século XV e rodeado por uma muralha de 
5,5 km de comprimento, a segunda mais longa do mundo. 
Almoço e tempo livre antes de continuar para Dubrovnik. 
Jantar.

Dia 7 Dubrovnik
Meia pensão. Visita turística a Dubrovnik, a Pérola do 
Adriático. Iremos em direção ao Pile Gate, uma das entradas 
para a 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 farmácia que é a segunda mais 
antiga da Europa, e a mais antiga ainda em funcionamento. 
Tarde livre para desfrutar da cidade à sua vontade ou para 
escalar as muralhas da cidade. Jantar.

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

CROÁCIA FABULOSA
CROÁCIA ZAGREB · ZADAR · SPLIT · KORČULA · DUBROVNIK 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO/PORTUGUÊS   

Os nossos serviços
Voo de linha regular (opcional) em classe turista (reservas em 
classes especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços 
e 6 jantares (bebidas não incluídas). Circuito regular com 
guia em castelhano/português. Visitas específicas. Seguro 
de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe O, para viagens de 6 a 13 
de maio e de 7 a 14 de outubro. Desconto preço desde sem 
voos: -305 €. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 165 €.
O itinerário pode estar sujeito a alterações dependendo dos 
dias de partida, mas o conteúdo do programa de visitas e 
entradas será sempre respeitado.

A rota atravessa a fronteira para a Bósnia-Herzegovina, pelo 
que recomendamos que traga consigo o seu passaporte. 
Durante congressos ou eventos especiais, reservamo-nos o 
direito de oferecer hotéis alternativos nas cidades indicadas 
ou nas suas redondezas.

Partidas
Maio: 6, 13*, 20, 27*. Junho: 3, 10*, 17, 24*. Setembro: 2*, 9, 
16*, 23, 30*. Outubro: 7, 14*.
*Partidas com o itinerário Dubrovnik-Zagreb.
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Zagreb. 2 noites Internacional/4★

Zadar. 1 noite Kolovare/4★

Split. 1 noite Mondo-Canto - Art/4★

Korčula. 1 noite Liburna - Marko Polo - Porto 9/4★

Dubrovnik. 2 noites Adria - Lapad/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

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

1.675€
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Nuestros servicios
Vu

Interesa saber
Precio desde basado

Salidas

Notas de salida:

Hoteles

Hoteles previstos o de categoría similar. 

Dia 1 Portugal/Reykjavik
Partida em voo para a capital do país. Assistência no 
aeroporto e transfere para o hotel. Alojamento em Reykjavik.

Dia 2 Reykjavik/Borgarfjörður/Akureyri
Meia pensão. Atravessamos o túnel submarino de Hvalfjördur 
até Borgarfjörður, onde visitaremos a zona termal de 
Deildartunguhver e a cascata de Hraunfossar. Seguimos 
até Skagafjordur para visitar uma antiga quinta convertida 
no Museu Glaumbaer. Continuamos através de majestosas 
montanhas e estreitos desfiladeiros até à capital do norte. 
Chegada a Akureyri, uma cidade localizada a apenas 100 km 
a sul do Círculo Árctico. Jantar no hotel e alojamento.

Dia 3 Akureyri/Husavik/Lago Mývatn
Meia pensão. Começamos com um pequeno passeio por 
Akureyri antes de rumar para o leste. No caminho paramos 
na pitoresca queda de água Gođafoss, onde a lenda diz que 
os antigos deuses nórdicos Odin e Þór ainda velam pelo 
bem-estar do país. Daqui passamos a península de Thornes 
para Asbyrgi, um belo desfiladeiro em forma de ferradura. 
Continuamos a nossa viagem, chegando finalmente ao 
nosso hotel. Jantar no hotel e alojamento.

Dia 4 Lago Mývatn/Detifoss/Egilsstadir
Meia pensão. Durante este dia vamos explorar a zona do 
Lago Mývatn, um lugar único com paisagem formada por 
actividade vulcânica e calor geotérmico. O lago Mývatn 

é um famoso santuário de aves, com uma das maiores 
concentrações de patos reprodutores do mundo, assim 
como centenas de cisnes gigantes. Tomaremos um banho 
relaxante nas águas quentes da nascente dos "Banhos da 
Natureza". Visitaremos pseudo-craters, sulfaractos com 
poças de lama sulfúrica fervente e um labirinto de lava 
onde formações de lava bizarras fornecem abrigo a uma 
vegetação inesperadamente rica. Depois disto, continuamos 
para leste até à cascata Dettifoss, a cascata mais poderosa da 
Europa, e depois continuamos sobre o planalto árido e agora 
desabitado de Jökuldalsheiði no fértil distrito de Fljótsdalur. 
Alojamento na aldeia de Egilsstaðir. Jantar.

Dia 5 Egilsstadir/Southeast Fjords/Museu Mineral Petra/
Höfn
Meia pensão. Seguimos até aos magníficos fiordes do 
sudeste, muitos dos quais estão agora desertos. Paragem no 
Museu Mineral de Petra na pequena aldeia de Stöðvarfjörður. 
Chegada a Höfn à tarde. Tarde livre para descansar ou 
passear. Opcionalmente, teremos a possibilidade de fazer 
uma excursão opcional de moto de neve sobre o glaciar. 
Jantar no hotel e alojamento.

Dia 6 Höfn/Lagoa Glaciar/Skaftafell/Vik
Meia pensão. Partida para Vatnajökull Glacier, o maior 
glaciar da Islândia e da Europa. Paragem na espectacular 
Lagoa Glaciar de Jökulsárlón para um passeio de barco 
anfíbio único nas águas azuis entre icebergues flutuantes. 

Continuamos para Skaftafell National Park, um paraíso 
natural. Passando pelo maior campo de lava do mundo e 
pela grande área arenosa de Skeidarársandur, o local de uma 
grande erupção vulcânica, chegamos a Vik. Jantar no hotel 
e alojamento.

Dia 7 Vik/Skogar/Geysir/Gullfoss/Þingvellir/Reykjavik
Pequeno-almoço. A primeira paragem do dia é em 
Reynishverfi onde experimentaremos o poder do Oceano 
Atlântico e veremos as colunas de basalto. Continuar para 
duas cascatas espetaculares; Seljalandsfoss e Skógafoss. 
Continuar para as fontes termais de Geysir e cascata de 
Gullfoss. Continuamos a Þingvellir National Park, que revela 
a enorme fractura entre as placas tectónicas do continente 
europeu e norte-americano até chegarmos a Reykjavik. Antes 
de chegar ao hotel, faremos uma breve visita panorâmica da 
cidade. Chegada ao hotel. Alojamento em Reykjavik.

Dia 8 Reykjavik/Portugal
Pequeno-almoço. Saída para o porto para a excursão de 
observação de baleias. Resto do dia livre em Reykjavik. Na 
hora acordada, transfere para o aeroporto e voo de regresso 
a Portugal. Chegada.

JÓIAS DA ISLÂNDIA
ISLÂNDIA REYKJAVIK · AKUREYRI · LAGO MÝVATN · EGILSSTAĐIR · HÖFN · VIK  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · PASSEIO DE BARCO ENTRE ICEBERGS · OBSERVAÇÃO DE BALEIAS 

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno-almoço. 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes de chegada e partida. 
Visitas e excursões como indicado no itinerário, incluindo 
viagem de barco entre icebergues e observação de baleias. 
Excursão de autocarro. Entrada do Museu Glaumbaer e 
do Museu Mineral Petra. Entrada e banho nos banhos de 
Natureza com aluguer de toalhas incluído. Guia local em 
castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classes especiais, para 
viagens de 18 de junho a 17 de setembro. 
Taxas aéreas incluídas. IB: 45 €.
Necessário a participação de um mínimo de 20 pessoas para 
garantir a realização do circuito.

Os almoços não estão incluídos. Normalmente na Islândia os 
quartos triplos consistem numa cama de casal mais 1 cama 
estreita dobrável.
A possibilidade de quartos triplos é muito limitada 
(normalmente apenas 1 por partida).
Se a excursão de observação de baleias não for possível 
devido às condições meteorológicas, visitaremos 
alternativamente o Museu da Baleia em Reykjavik.

Partidas
Junho: 18, 25. Julho: 2, 9, 16, 23, 30. Agosto: 6, 13, 20, 27. 
Setembro: 3, 10, 17.
Notas de partida:
Iberia: Madrid.

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

Nodurland/3★

Laugar. 1 noite Rauðaskriða/3★ 
Fosshotel  Husavik/3★

Egilsstadir. 1 noite Hallormsstadour/3★

Höfn. 1 noite Smyrlabjörg/★
Vik. 1 noite Dyrholaey/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar. 
Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

2.690€
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble16 | CATAI

Dia 1 Portugal/Copenhaga
Partida em voo para Copenhaga. Chegada e transfere para o 
hotel. Alojamento. 

Dia 2 Copenhaga
Pequeno-almoço. Visita matinal a Copenhaga: a Fonte 
Gefion, a Residência Real de Amalienborg, os canais idílicos 
de Nyhavn, o Palácio Christiansborg e a famosa Pequena 
Sereia. Tarde livre para explorar a cidade ou visitar o Tivoli, o 
famoso parque de diversões.

Dia 3 Copenhaga/Cruzeiro noturno
Meia pensão. Manhã livre para compras ou uma visita 
opcional aos castelos da Zelândia do Norte. À noite, transfere 
para o porto para o cruzeiro da DFDS Scandinavian Seaways 
com destino a Oslo. Jantar buffet a bordo e alojamento em 
cabines exteriores.

Dia 4 Oslo/Fagernes
Meia pensão. Chegada a Oslo. Visita à cidade: Frogner Park, 
o Palácio Real, a fortaleza medieval de Akershus e o exterior 
da Câmara Municipal de Oslo. À tarde, partida para Fagernes, 
via Hønefoss e Gol. Durante a viagem apreciamos belas 
paisagens até chegarmos à bela aldeia de Fagernes, onde 
passaremos a noite. Jantar no hotel.

Dia 5 Fagernes/Bergen
Pequeno-almoço. Partida matinal para Bergen, onde se 
encontra o fiorde Sognefjord, também conhecido como 

Fiorde dos Sonhos. Navegaremos através deste fiorde de 
Flåm até Gudvangen. No final do cruzeiro continuamos para 
Bergen. Chegada a Bergen, uma cidade considerada um 
dos lugares mais encantadores da Europa. Início da visita 
panorâmica da cidade com guia acompanhante. Visita, entre 
outros locais de interesse, como o mercado de peixe e a zona 
de Bryggen, um local bem conhecido pelas suas casas que 
remontam à Liga Hanseática. 

Dia 6 Bergen/Balestrand
Meia pensão. Manhã livre para desfrutar da capital. À 
tarde, partida para Balestrand, fazendo uma travessia de 
barco de Oppedal para Lavik, chegando ao final da tarde 
ao encantador Balestrand onde se encontra o famoso Hotel 
Kvikne's, um lugar histórico e romântico, situado num local 
de extraordinária beleza natural. Jantar no hotel Kvikne's. 

Dia 7 Balestrand/Oslo 
Pequeno-almoço. Partida matinal para Oslo. Durante o 
caminho, paragem em Borgund, onde visitaremos a bela 
igreja de madeira, Borgund Stavkirke, com entrada incluída. 
Continuamos até Oslo onde chegaremos ao fim do dia. 

Dia 8 Oslo
Pequeno-almoço.  Dia livre. 

Dia 9 Oslo/Estocolmo
Pequeno-almoço. Partida para a fronteira sueca para chegar 
à atraente cidade de Karlstad, localizada entre o lendário 

Lago Värnern e a foz do rio Klarälven, onde teremos algum 
tempo livre antes de continuarmos através da região do lago 
para chegar a Estocolmo. 

Dia 10 Estocolmo
Pequeno-almoço seguido por visita guiada a Estocolmo. 
Visitamos a cidade velha em Gamla Stan. Veremos o exterior 
do Palácio Real, a Catedral, o Parlamento e a Casa dos 
Nobres. Tarde livre para visitas opcionais, tais como a famosa 
Câmara Municipal de Estocolmo e o museu dos navios de 
guerra Vasa.

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

LENDAS DA ESCANDINÁVIA 
DINAMARCA · NORUEGA · SUÉCIA COPENHAGA · OSLO · BERGEN · FIORDES · ESTOCOLMO 
CIRCUITO REGULAR · CRUZEIRO NOTURNO COPENHAGA-OSLO · GUIA LOCAL EM CASTELHANO   

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble16 | CATAI

2.555€

11 DIAS D E S D E
DESCONTO  
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Percurso do circuito em autocarro privado com 
acesso Wi-Fi. 9 noites de alojamento e pequeno-almoço 
buffet nos hotéis indicados. 1 noite a bordo do DFDS Seaways 
em cabines exteriores, regime de meia-pensão. 2 jantares 
buffet (ou 3 pratos) com café/chá em hotéis em Fagernes e 
Balestrand. Visitas turísticas como indicado no itinerário com 
entrada nos monumentos. Cruzeiro através do Fiorde dos 
sonhos. Guia exclusivamente em castelhano durante toda a 
visita. Bagageiros nos portos: 1 mala por pessoa e 1 mala de 
mão. Seguro de viagem.
Extensão (opcional) a Tallinn e Helsínquia: 1 noite a bordo 
Silja-Line em cabines exteriores com meia pensão. 2 noites 
de alojamento com pequeno-almoço buffet nos hotéis 
indicados. Visita turística conforme indicado. Ferry Tallinn/
Helsínquia.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe U, para viagens de 3 de 
maio a 20 de setembro. Taxas aéreas incluídas. TP: 40 €.
Transferes aeroporto-hotel-aeroporto não incluídas.
O acesso Wi-Fi é limitado a bordo do autocarro de longa 
distância em alguns locais devido à topografia da Noruega.

Partidas
Maio: 3, 10, 17, 24, 31. Junho: 7, 14, 21, 28. Julho: 5, 12, 19, 
26. Agosto: 2, 9, 16, 23, 30. Setembro: 6, 13, 20.
Notas de partida:
TAP: Lisboa. 
Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 5% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

Hotéis
Copenhaga. 2 noites Scandic Spectrum/4★

Cruzeiro DFDS. 1 noite Cabina Exterior
Fagernes. 1 noite Sandic Valdres/4★

Bergen. 1 noite Scandic Ørnen/4★

Balestrand. 1 noite Kviknes/4★Sup.
Oslo. 2 noites Scandic St. Olavs Plass/4★

Estocolmo. 2 noites Clarion Stockholm/4★ 
Tallinn. 1 noite Sokos Viru/4★

Helsínquia. 1 noite Scandic Grand Marina/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

Extensão a Tallinn e Helsínquia
Dias 1-10, o mesmo que o itinerário de Lendas da 
Escandinávia.

Dia 11 Estocolmo/Cruzeiro Silja Line

Dia 12 Tallinn

Dia 13 Tallinn/Helsínquia 

Dia 14 Helsínquia/Portugal

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.16 | CATAI
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Dia 1 Portugal/Oslo
Partida em voo para a capital da Noruega. Transfere para o 
hotel no centro da cidade, utilizando o serviço de comboio 
expresso Flytoget. À tarde, reunião com o guia para conhecer 
todos os detalhes do circuito e os horários de partida. 
Alojamento.

Dia 2 Oslo/Valdres
Meia pensão. Visita turística da cidade. Visitaremos, entre 
outras coisas, a Câmara Municipal, o exterior da fortaleza 
de Akershus, o palácio real, a Rua Karl Johan e a catedral. 
Visitaremos também o Parque Frogner, que alberga uma 
exposição permanente de esculturas de Gustav Vigeland. 
À tarde, saída pelo vale de Hallingdal em direção a Valdres. 
Chegada e jantar no hotel.

Dia 3 Valdres/Flåm/Bergen
Pequeno-almoço. Este dia é passado numa das mais belas 
paisagens de todo o país, o Sognefjord. Parar para admirar 
a igreja de madeira de Borgund. Continuamos para a aldeia 
de Flåm, nas margens do fiorde; aqui embarcamos num 
ferry para navegar no Aurlandsfjord e Nærøyfjord. À tarde, 
aqueles que desejarem podem fazer uma viagem opcional 
no famoso comboio de Flåm.

Dia 4 Bergen/Região dos Fiordes-Førde
Meia pensão. Pela manhã, passeio a pé pela cidade com 
um guia local. Entre outras coisas, visitará o cais e o 
bairro hanseático, o mercado dos pescadores e a igreja 

de Maria. À tarde, seguimos para o hotel rodeado pelos 
fiordes noruegueses. Durante o caminho atravessaremos o 
Sognefjord, numa das suas partes mais largas, de Oppedal a 
Lavik. Chegada ao hotel, alojamento e jantar.

Dia 5 Região dos Fiordes/Geiranger/Ålesund
Pequeno-almoço. Visita  ao Miradouro do Glaciar Bøyabreen, 
um dos braços mais espectaculares do Glaciar Jostedal. 
Continuação da viagem através de Olden e Loen, cenário 
de conto de fadas, até Geiranger. Será proposta uma visita 
opcional de navegação pelo fiorde Geiranger. À tarde, 
continuamos ao longo da Estrada da Águia até Ålesund.

Dia 6 Ålesund/Trollstigen/Vale Gudbrand-Vinstra 
Meia pensão. Partida para Åndalsnes, parando no ponto 
de vista do AKSLA. À tarde, percorremos uma das estradas 
mais singulares da Noruega, com onze curvas de 180º e uma 
vista inigualável, e onde a escadaria Trollstigen (Trollstigen) 
é certamente uma experiência única. Continuamos para a 
cidade de Otta, através do Vale Romsdal, um dos vales mais 
pitorescos da Noruega. Chegada ao hotel e jantar.

Dia 7 Vale Gudbrand/Lillehammer/Oslo
Pequeno-almoço. Hoje seguimos para sul através do Vale 
Gudbrand. Paragem na cidade de Lillehammer para visitar 
o maior museu ao ar livre da Noruega com mais de 200 
edifícios tradicionais das diferentes regiões da Noruega. À 
tarde, continuamos até Oslo.

Dia 8 Oslo/Portugal
Pequeno-almoço. À hora prevista, transfere para o aeroporto 
utilizando o serviço de comboio expresso Flytoget que chega 
ao aeroporto em 20 min. Embarque no voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

FIORDES DO NORTE E TROLLSTIGEN
NORUEGA OSLO · VALDRES · BERGEN · GEIRANGER · ÅLESUND · VALE DE GUDBRAN 
CIRCUITO REGULAR – GRUPOS REDUZIDOS - CRUZEIRO NO SOGNEFJORD · NOVIDADE 

1.785€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reserva em classes especiais). 
Transferes de entrada e de saída no comboio "Flytoget". 
7 noites de alojamento com pequeno-almoço nos hotéis 
indicados ou similares. 3 jantares (bebidas não incluídas). 
Guia acompanhante em castelhano durante todo o circuito. 
Guias locais em Oslo e Bergen. Cruzeiro através do fiorde 
dos sonhos. Entrada para o Museu Maihaugen. Seguro de 
viagem.
Excursões opcionais:
Dia 3. Comboio panorâmico de Flåm: 70 €.
Dia 5. Navegação pelo Fiorde Geiranger: 40 €.
Dia 7. Navegação ao final da tarde pelo Fiorde Oslo: 50 €.

Interessa saber
Preço desde baseado na TAP, classe U, para partidas entre 25 
de junho e 20 de agosto. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 95 €.
Circuito com um máximo de 30 passageiros.

Partidas
Junho: 25. Julho: 23. Agosto: 6, 20.
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Oslo. 2 noites Comfort Grand Central/3★Sup.
Valdres. 1 noite Skogstad/3★

Bergen. 1 noite Zander K/4★

Førde. 1 noite Scandic Sunnfjord/4★

Ålesund. 1 noite Quality Waterfront/4★

Vinstra. 1 noite Peer Gynt/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 17
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Índia, Nepal, Butão, Sri Lanka e Maldivas.
SUBCONTINENTE INDIANO

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte 
válido por pelo menos 6 meses a partir da data de 
regresso (pelo menos 2 páginas em branco). Outras 
nacionalidades, por favor consultar.

INDIA
De acordo com o atual Protocolo COVID19, o visto para 
a Índia deve ser obtido pelo cliente através do website: 
www.indianvisaonline.gov. in/visa (VISA online). É 
necessário digitalizar o passaporte a cores (formato pdf), 
1 fotografia a cores tamanho passaporte com fundo 
branco (formato jpg) e preencher o formulário online. 
Preço (aprox.): 45 USD + 2 USD de comissões bancárias. 
O montante é debitado no cartão de crédito.

NEPAL
De acordo com o atual Protocolo COVID19, o visto 
do Nepal deve ser obtido à chegada ao aeroporto de 
Katmandu. Preço: 30 USD - Visto para estadias de menos 
de 15 dias. 60 USD - Visto para estadias entre 16 e 30 dias. 
Pode ser pago em Euros, Dólares ou Rúpia Nepalesa (A 
rupia indiana não é aceite).

 

BUTÃO
Autorização de entrada em grupo para o Butão 45 
dias antes da partida. Necessária a fotocópia a cores 
digitalizada do passaporte. Preço (aprox.): 40 €. As 
reservas com menos de 45 dias de antecedência são 
processadas previamente como individuais. Preço 
(aprox.): 240 €.

SRI LANKA
De acordo com o atual protocolo COVID19, o visto para 
o Sri Lanka deve ser obtido diretamente pelo cliente 
através do website: www.eta.gov.lk/slvisa/. Preço: 35 USD 
(pagamento por cartão de crédito).

MALDIVAS.
Não é necessário visto.

Os preços dos vistos podem ser alterados pelas 
respectivas embaixadas/ministérios de turismo sem 
aviso prévio. Toda a informação é para passageiros com 
nacionalidade portuguesa. Para outras nacionalidades, 
consulte por favor.

INTERESSA SABER

VACINAS. Não existem vacinas obrigatórias para os viajantes da União Europeia.

QUARTOS. Os quartos com camas de casal não são garantidos. Há poucos hotéis nas Maldivas que oferecem quartos 
com camas twin. Quartos triplos: como há poucos  quartos triplos na maioria dos hotéis, presume-se que tais quartos 
não estão disponíveis nas Maldivas. Entende-se que estes alojamentos corresponderão a um quarto duplo, no qual será 
incorporada uma cama extra.

GRATIFICAÇÕES. Por toda a Ásia há um costume de dar uma quantia de dinheiro ao pessoal de serviço, tais como guias, 
guias turísticos, assistentes de guias turísticos, etc. Isto é normalmente aconselhado à chegada ao país e é habitual 
ao sair de cada cidade e no final da viagem. O montante estimado é de 3 ou 4 € por pessoa por dia para cada guia e 
condutor. Vistos e gratificações não incluídos.



Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Índia: alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte com ar condicionado. 
Passeio de elefante ou jipe até ao forte de Amber (sujeito a 
disponibilidade, sem reservas aceites). Circuito com guia em 
castelhano de Deli a Deli, exclusivo para clientes Catai. 
Maldivas: alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares de lancha rápida com assistência em inglês. 
Seguro de viagem.
Extensão Varanasi: alojamento e pequeno-almoço. 1 jantar 
no hotel (bebidas não incluídas). Transferes e visita com guia 
em Castelhano. 
 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe P/U, para 
viajar entre 2 de maio e 27 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 470 €. 
O preço do programa é baseado num mínimo de 10 pessoas 
que viajam juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. min. 2-9 pess.: 90 € (p./pess.) 
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai que viajam juntos nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Segundas-feiras (2 mai-27 mar/23).  
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Deli. 3 noites Radisson Blu Dwarka/5★ 

Novotel Aerocity/5★

Jaipur. 2 noites Holiday Inn City Centre/4★Sup. 
Trident/5★ - Marriott Jaipur/5★ 

Agra. 1 noite Courtyard by Marriott/4★Sup.
Maldivas. 4 noites Velassaru Maldives/5★ 

(Deluxe Bungalow)

Varanasi. 1 noite Taj Ganges/4★Sup.

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 10 pessoas em quarto duplo. CATAI | 19

Dia 1 Portugal/Deli
Partida para Deli, via Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Deli 
Chegada e alojamento. Pensão completa. Visita à cidade: 
Jamma Masjid, a maior mesquita da Índia, no coração da 
velha Deli. Depois passamos junto ao Forte Vermelho. Mais 
tarde aproximamo-nos de Nova Deli, veremos o Raj Ghat, 
onde Gandhi foi cremado, seguido de uma vista panorâmica 
dos edifícios governamentais ao longo do Caminho do Raj, 
uma grande avenida forrada de parques e o imponente 
Portão da Índia. Almoço em restaurante. Para completar 
a nossa visita, visitamos o Templo Sikh e o Minarete Qutb 
Minaret de 72 m de altura. Jantar no hotel.

Dia 3 Deli/Samode/Jaipur 
Pensão completa. Conduza até Samode, uma pequena 
cidade com um palácio maravilhoso convertido num hotel 
de requintado luxo oriental. Almoço no palácio e em seguida 
para a cidade cor-de-rosa de Jaipur. Terminamos o dia a 
assistir à cerimónia de Aarti no Templo de Birla. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Jaipur/Amber/Jaipur 
Pensão completa. Visita matinal ao Forte do Palácio 
Amber. Subida até ao seu palácio fortificado. Almoço num 
restaurante. Visita ao Palácio do Maharaja e ao Observatório 
Jai Singh II. Depois, daremos uma volta num riquixá, um 

típico triciclo indiano, através das ruas e lojas lotadas da 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensão completa. Partida por estrada para Agra, visitando 
durante o caminho a "cidade abandonada" de Fatehpur Sikri, 
a capital imperial que parou no tempo. Almoço a caminho 
em Bharatpur. Continuação para Agra. Visita, de tarde, ao 
espectacular Forte Vermelho e os seus palácios de mármore 
nas margens do rio Yamuna. Jantar no hotel.

Dia 6 Agra/Deli
Meia pensão. Visita matinal do Taj Mahal, um poema em 
mármore branco construído no século XVII. Com uma 
perfeição arquitectónica insuperável, cativa todos os que a 
contemplam. Almoço no hotel. Regresso por estrada para 
Deli. Chegada a Deli, estadia em hotel perto do aeroporto.

Dia 7 Deli/Malé (Maldivas) 
Voo de manhã cedo para Male. Transfere para o hotel. 
Alojamento.

Dias 8 a 10 Maldivas 
Alojamento no hotel escolhido. Dias livres para desfrutar das 
praias paradisíacas e dos desportos aquáticos.

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

 Dia 12 Portugal
Chegada.

ÍNDIA AO SEU ALCANCE E MALDIVAS 
ÍNDIA · MALDIVAS DELI · JAIPUR · AGRA · MALDIVAS 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO NA ÍNDIA · PENSÃO COMPLETA  

Índia ao seu alcance, Varanasi e Maldivas
14 dias desde 2.950 € Taxas e combustível incluídos 

Dia 7 Deli/Varanasi 
Pequeno-almoço. Partida para Varanasi. Jantar no hotel.

Dia 8 Varanasi/Delhi 
Ao amanhecer faremos uma viagem de barco no Ganges. 
Posteriormente, daremos um passeio pelo labirinto de 
ruas estreitas da cidade. Pequeno-almoço. Transfere para o 
aeroporto. Partida para regresso para Nova Deli. Chegada e 
transfere para o hotel, localizado perto do aeroporto.

Dia 8 Deli/Malé (Maldivas) 
Voo de manhã cedo para Male. Transfere para o hotel. 

Dias 10 a 12 Maldivas 
Alojamento no hotel escolhido. Dias livres.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

2.450€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS
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La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble20 | CATAI

Dia 1 Portugal/Deli
Partida para Deli, via Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Deli 
Chegada e alojamento. Pensão completa. Visita à cidade: 
Jamma Masjid, a maior mesquita da Índia, no coração da 
velha Deli. Depois passamos junto ao Forte Vermelho. Mais 
tarde aproximamo-nos de Nova Deli, veremos o Raj Ghat, 
onde Gandhi foi cremado, seguido de uma vista panorâmica 
dos edifícios governamentais ao longo do Caminho do Raj, 
uma grande avenida forrada de parques e o imponente 
Portão da Índia. Almoço em restaurante. Para completar 
a nossa visita, visitamos o Templo Sikh e o Minarete Qutb 
Minaret de 72 m de altura. Jantar no hotel.

Dia 3 Deli/Samode/Jaipur 
Pensão completa. Conduza até Samode, uma pequena 
cidade com um palácio maravilhoso convertido num hotel 
de requintado luxo oriental. Almoço no palácio e em seguida 
para a cidade cor-de-rosa de Jaipur. Terminamos o dia a 
assistir à cerimónia de Aarti no Templo de Birla. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Jaipur/Amber/Jaipur 
Pensão completa. Visita matinal ao Forte do Palácio 
Amber. Subida até ao seu palácio fortificado. Almoço num 
restaurante. Visita ao Palácio do Maharaja e ao Observatório 
Jai Singh II. Depois, daremos uma volta num riquixá, um 
típico triciclo indiano, através das ruas e lojas lotadas da 
cidade. Jantar no hotel.

Dia 5 Jaipur/Fatehpur Sikri/Agra 
Pensão completa. Partida por estrada para Agra, visitando 

durante o caminho a "cidade abandonada" de Fatehpur Sikri, 
a capital imperial que parou no tempo. Almoço a caminho 
em Bharatpur. Continuação para Agra. Visita, de tarde, ao 
espectacular Forte Vermelho e os seus palácios de mármore 
nas margens do rio Yamuna. Jantar no hotel.

Dia 6 Agra 
Pensão completa. De madrugada cedo para o Forte Vermelho 
e os seus palácios de mármore branco, que se ergue 
majestosamente nas margens do tranquilo rio Yamuna, bem 
como o Taj Mahal que, com a sua perfeição arquitectónica 
insuperável, cativa todos os que o contemplam. Visita ao 
Ashram de Madre Teresa. Almoço em restaurante. Jantar no 
hotel.

Dia 7 Agra/Orcha 
Pensão completa. Partida no comboio Shatabdi Express 
para Jhansi e continuação por estrada para Orcha, a antiga 
capital de um estado principesco com belos palácios e 
templos construídos pelos seus governantes Bundela entre 
os séculos XVI a XVIII. Almoço e visita ao Palácio Raj Mahal e 
ao Templo Lakshmi Narayan, cujos interiores são decorados 
com pinturas bem conservadas. Jantar no hotel.

Dia 8 Orcha/Khajuraho 
Pensão completa. Viagem até Khajuraho, lar dos templos 
mais requintados da Índia, construídos entre os séculos X 
e XI pelos reis Chandela. Caracterizados pelos seus baixos-
relevos e esculturas eróticas, são impressionantes tanto 
pelas suas construções como pela sua localização. Almoço 
no hotel.

À noite, recomendamos uma cerimónia opcional Puja, onde a 
música dos Brahmins e a iluminação dos templos criam uma 
atmosfera mágica. Jantar no hotel.

Dia 9 Khajuraho/Varanasi 
Meia pensão. Pela manhã visitaremos alguns dos 22 templos 
ou nagaras restantes. Embora tenham motivos muito 
diferentes, os mais conhecidos são os chamados "mithuna", 
que se encontram em plataformas altas. Voamos então para 
Varanasi, a cidade dos mil degraus e a cidade mais santa 
da Índia. À noite assistiremos à cerimónia de Aarti, que se 
realiza nas margens dos ghats do rio Ganges e chega a um 
riquexó local. Jantar no hotel.

Dia 10 Varanasi/Deli
Ao amanhecer faremos uma viagem de barco no Ganges, 
onde observamos os fiéis ao longo dos ghats, purificando-
se e fazendo as suas ofertas. Posteriormente, daremos um 
passeio pelo labirinto de ruas estreitas da cidade. Pequeno-
almoço. Transfere para o aeroporto, registo e embarque no 
voo de regresso para Deli. Chegada e transfere para o hotel, 
localizado perto do aeroporto.

Dia 11 Deli/Portugal
Pela manhã cedo, embarque e voo de regresso a Portugal de 
manhã cedo. Chegada.

ESPECTACULAR ÍNDIA DO NORTE  
ÍNDIA DELI · JAIPUR · FATEHPUR SIKRI · AGRA · ORCHA · KHAJURAHO ·  VARANASI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble20 | CATAI

2.035€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 7 almoços e 8 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte em viatura com ar 
condicionado. Visita exclusiva para clientes Catai. Guia 
em castelhano de Deli a Agra e guias locais no resto das 
cidades em inglês. A partir de 10 ou mais pessoas: guia em 
castelhano de Deli a Varanasi. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe W, para viajar 
entre 3 de maio e 5 de julho. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 375 euros. 
O preço do programa é baseado num mínimo de 10 pessoas 
que viajam juntas nas mesmas datas de viagem.  
Supl. min. 4 pess.: 125 € (p./pess.).
Supl. mín. 2 pess.: 295 € (p./pess.).

Durante os meses de Maio a Setembro, o voo Khajuraho/
Varanasi pode ser cancelado. Por favor, consulte-nos. As 
excursões e transferes são partilhadas com outros clientes 
Catai nas mesmas datas de viagem.
 
Partidas
Maio: 3, 17, 31. Junho: 7, 14, 28. Julho: 5, 12, 19, 26. Agosto: 
2, 9, 16, 23, 30. Setembro: 6, 13, 20. Outubro: 4, 11, 18, 25. 
Novembro: 1, 8, 15, 29. Dezembro: 6, 20, 27. 
Ano 2023. Janeiro: 10, 17, 31. Fevereiro: 7, 14, 21, 28. 
Março: 7, 14, 21, 28.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

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

Novotel Aerocity/5★ 

Jaipur. 2 noites ITC Rajputana/5★ 
Agra. 2 noites ITC Mughal/5★ (Mughal Chamber) 
Orcha. 1 noite Amar Mahal/3★Sup. 
Khajuraho. 1 noite Radisson/4★ 
Varanasi. 1 noite Taj Ganges/4★Sup. (hab. Deluxe) 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 10 pessoas em quarto duplo.20 | CATAI



Dia 1 Portugal/Deli
Partida para Deli, via Istambul. Noite a bordo.

Dia 2 Deli
Chegada e alojamento. Pequeno-almoço. Visita da 
Jamma Masjid. Depois passamos junto ao Forte Vermelho 
e aproximamo-nos o Raj Ghat, seguido de uma vista 
panorâmica dos edifícios governamentais ao longo do 
Caminho do Raj e o imponente Portão da Índia. Visitamos o 
Templo Sikh e o Minarete Qutb Minaret. 

Dia 3 Deli/Templo Akshardam/Itmad Ud Daulah/Agra 
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Agra, visitando 
em ruta ao Templo de Akshardham, um complexo de 
templos hindus que exibe milénios de cultura tradicional, 
espiritualidade, e arquitetura hindu na Índia.  A chegada a 
Agra, visita o Túmulo de Itmad-Ud-Daulah, um dos mais belos 
túmulos Mongóis. À tarde, visite o Forte Vermelho e os seus 
palácios de mármore branco, que se ergue majestosamente 
nas margens do tranquilo rio Yamuna.

Dia 4 Agra/Abhaneri/Jaipur
Pequeno-almoço. Visite o Taj Mahal que, com a sua perfeição 
arquitectónica insuperável. Em seguida, seguimos até Jaipur, 
visitando em rota o passo de Chand Baori em Abhaneri. Estes 
poços têm a forma de um cone truncado invertido, com 
vários terraços ligados por secções escalonadas.

Dia 5 Jaipur/Amber/Gaitor/Jaipur 
Pequeno-almoço. Visita matinal a Amber e ao seu palácio 
fortificado. Visita aos Gaitor Cenotaphs, memoriais dos 
Maharajas. No caminho de regresso a Jaipur, observa-se a 
fachada icónica do Palácio dos Ventos. À tarde visitaremos a 

cidade de Jaipur; visitaremos o Palácio do Maharaja com os 
seus museus e o Observatório Jai Singh.

Dia 6 Jaipur/Deli
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Deli. Transfere 
para o hotel, localizado perto do aeroporto.

Dia 7 Deli/Colombo/Sigiriya 
Voo de manhã cedo para Colombo. Chegada e continuação 
por estrada para Sigiriya. Jantar no hotel.

Dia 8 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya 
Meia pensão. Saída de tuc tuc para Sigiriya e subida à sua 
grande fortaleza rochosa onde se conservam os frescos das 
"Golden Maidens". Partida para Polonnaruwa, onde veremos 
as quatro estátuas gigantescas talhadas na rocha de Gal 
Vihara e os restos do antigo palácio. Jantar no hotel.

Dia 9 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya 
Meia pensão. Passeio em carroça puxada por bois à volta de 
um lago entre aldeias rurais em Hiriwaduna. À tarde, safari 
4x4 em Minneriya. Jantar no hotel. 

Dia 10 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy 
Meia pensão. Visita ao templo rochoso de Dambulla. Partida 
para Kandy via Matale onde visitará o Jardim das Especiarias. 
Chegada a Kandy e visita à relíquia do Dente de Buda no 
Templo de Dalada Maligawa. À noite iremos assistir a uma 
sessão de dança folclórica. Jantar no hotel.

Dia 11 Kandy/Colombo 
Meia pensão. Partida por estrada para Colombo. Chegada e 
visita turística à cidade. Jantar no hotel.

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

Dia 13 Portugal
Chegada.

Índia e Sri Lanka: Tradição e Natureza 
com Praia de Bentota 
16 dias desde 2.445 €  Taxas e combustível incluídos.

Dia 11 Kandy/Praia de Bentota
Meia pensão. Partida por estrada para a Praia de Bentota, 
localizada na costa sudoeste do país. Jantar no hotel.

Dias 12 e 13 Praia de Bentota
Meia pensão. Dias livres para desfrutar da exótica praia de 
areia dourada, onde pode desfrutar de atividades aquáticas, 
massagens ayurvédicas relaxantes ou simplesmente relaxar 
sob a sombra de um coqueiro. Jantar no hotel.

Dia 14 Praia de Bentota/Colombo
Pequeno-almoço. Transfere por estrada até Colombo. 
Chegada e visita turística à cidade. Jantar no hotel.

 Dia 15 Colombo/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 16 Portugal
Chegada.

ÍNDIA E SRI LANKA: TRADIÇÃO E NATUREZA  
ÍNDIA · SRI LANKA DELI · AGRA · JAIPUR · SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · TEMPLO AKSHARDHAM DELI · SAFARI 4X4 NO PN MINNERIYA · NOVIDADE

2.150€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Índia: alojamento e pequeno-almoço. Transporte em viatura 
com ar condicionado. Subida ao Forte de Amber de elefante 
ou jipe (sujeito a disponibilidade, sem reserva prévia aceite). 
Visita com guia em castelhano de Deli a Deli, exclusivamente 
para clientes Catai. 
Sri Lanka: alojamento e pequeno-almoço. 5 jantares (bebidas 
não incluídas). Transferes e visitas com guia em Castelhano 
durante todo o circuito (sujeito a disponibilidade), excepto 
durante a estadia nas praias, exclusivamente para clientes 
Catai.
Seguro de viagem.
Extensão à praia de Bentota: alojamento e pequeno-almoço. 
3 jantares (bebidas não incluídas). Transferes com motorista 
em inglês.     

Interessa saber
Preço desde baseadona Turkish Airlines, clases W/U, para 
viajar entre 4 de maio al 27 de junho y del 29 de agosto al 19 
de setembro, en hoteles indicados. 
Tasas aéreas incluidas. TK: 475 €. 
O preço do programa é baseado num mínimo de 6 pessoas 
que viajam juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. min. 4 pess.: 50 € (p./ pess.).
Supl. min. 2 pess.: 125 € (p./ pess.). 
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai que viajam juntos nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Quartas-feiras (4 mai-29 mar/23). 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Deli. 2 noites Radisson Blu Dwarka/5★

Agra. 1 noite Courtyard by Marriott/4★Sup.
Jaipur. 2 noites Trident/5★

Sigiriya. 3 noites Camellia Resort & Spa/3★ 
Kandy. 1 noite Thilanka/3★ 
Colombo. 1 noite The Steuart by Citrus/Heritage 
Praia de Bentota. 
3 noites

Centara Ceysands/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo. CATAI | 21



Dia 1 Portugal/Chennai (Madras) 
Partida em voo para Chennai, via Londres. Noite a bordo.

Dia 2 Chennai 
Chegada a Chennai e transferência para o hotel. Visita 
turística a Chennai: Forte de São Jorge, Basílica de São Tomás 
e o Templo de Kapaleeswarar (século XIII), dedicado a Shiva. 
Alojamento.

Dia 3 Chennai/Kanchipuram/Mahabalipuram (150 km) 
Meia pensão. Partida por estrada para Kanchipuram, "cidade 
de 1000 templos". Estes incluem os templos de Varadharajan 
e Kailasanatha. Continuamos para Mahabalipuram, a 
"cidade dos sete pagodes". Almoço durante o caminho. Visite 
os templos das cavernas e o seu trabalho de coroamento, o 
baixo-relevo retratando a descida do Ganges. Visita do 
Templo da Costa e do grupo das Cinco Rathas.

Dia 4 Mahabalipuram/ Pondicherry (95 km) 
Pequeno-almoço. Partida por estrada até Pondicherry. 
Visita da tarde à cidade, onde os franceses deixaram uma 
marca profunda devido à sua colonização, e ao Ashram de 
Aurobindo.

Dia 5 Pondicherry/Gangaikondacholapuram/
Darasuram/Trichy (300 km) 
Meia pensão. Partida por estrada para Trichy, visita no 
caminho de Gangaikondacholapuram e Darasuram, onde 
veremos o templo Airavateshwara do século XII. Almoço no 
caminho. Continuação para Trichy.

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

Dia 7 Madurai 
Pequeno almoço. Visita turística: Templo Meenakshi, Palácio 
Thirumalai Nayak e Templo Thiruparangundram.

Dia 8 Madurai/Kumarakom (Kerala 300 km) 
Meia pensão. Partida por estrada para Kumarakom. Chegada 
ao hotel por barco a motor. Ao final da tarde, passeio de barco 
pelo lago. Jantar no hotel. 

Dia 9 Kumarakom/Alleppey/Cochim
Meia pensão. Partida de barco pelos backwaters até 
Alleppey, no meio de uma atmosfera paradisíaca animada 
por pequenos barcos de pesca. Almoço e continuação por 
estrada para Cochim.

Dia 10 Cochim (Kerala) 
Pequeno-almoço. Visita à cidade: a antiga Sinagoga, a 
Igreja de São Francisco, o Palácio holandês, as ruas da velha 
Cochim e as famosas redes chinesas. À noite assistiremos a 
um espectáculo de dança Kathakali.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

PÉROLAS DA ÍNDIA DO SUL
ÍNDIA CHENNAI · MAHABALIPURAM · TRICHY · MADURAI · KUMARAKOM · COCHIM   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI · DANÇAS KATHAKALI · EXTENSÃO MALDIVAS  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble22 | CATAI

2.065€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais).
Alojamento e pequeno-almoço, 3 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Transporte com ar condicionado. Circuito 
exclusivo para clientes Catai. Transferes e visitas com guias 
de língua inglesa. Espectáculo de dança Kathakali. Seguro 
de viagem.
Pérolas da Índia do Sul e Maldivas: pensão completa. 
Transferes por lancha em serviço regular, com assistência em 
língua inglesa.

Interessa saber
Preço desde baseado na British Airways, classe O, para viajar 
entre 1 de maio e 3 de julho. 
Taxas aéreas incluídas. BA: 330 €.
Pérolas da Índia do Sul e Maldivas. Preço desde baseado na 
Qatar Airways, classe O, para viajar entre 1 de maio e 3 de 
julho. 
Taxas aéreas incluídas. QR: 450 €.

O preço do programa é baseado num mínimo de 6 pessoas 
que viajam juntas nas mesmas datas de viagem.  
Supl. min. 4 pess.: 90 € (p./pess.).
Supl. min. 2 pess.: 295 € (p./pess.). 
As excursões e os transferes são partilhados com outros 
clientes Catai que viajam juntos nas mesmas datas de 
viagem.

Partidas
Domingos (1 mai-26 mar/23). 
Notas de partida: 
British Airways: Lisboa.
Qatar Airways: Lisboa/Porto.
 

Hotéis
Chennai. 1 noite Crowne Plaza Adyar Park/5★ 
Mahabalipuram. 1 noite Intercontinental/5★ 
Pondicherry. 1 noite Palais de Mahe/4★

Trichy. 1 noite Courtyard de Marriott/4★

Madurai. 2 noites The Heritage/Heritage
Kumarakom. 1 noite Coconut Lagoon/4★Sup.
Cochim. 2 noites Holiday Inn/5★

Maldivas. 4 noites Kuramathi/4★ (Beach villa).

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo.22 | CATAI

Pérolas da Índia do Sul e Maldivas
16 dias desde 2.855 € (Taxas e combustível incluídos).

Dia 11 Cochim/Male (Maldivas) 
Pequeno-almoço. Partida para Malé (Maldivas). Chegada e 
transfere para o hotel. Alojamento.

Dias 12 a 14 Maldivas 
Pensão completa. Dias livres para desfrutar de um dos 
fundos marinhos mais espectaculares do mundo.  

Dia 15 Male/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 16 Portugal
Chegada.



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

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

Dia 3 Kathmandu/Paro/Thimphu (60 km/aprox. 2 hrs) 
Pensão completa. Partida em voo para Paro, onde num 
dia de céu limpo, pode desfrutar de uma vista fantástica 
da cordilheira dos Himalaias. Chegada e continuação por 
estrada até Thimphu, capital do Butão, parando no caminho 
em Chuzom, onde encontraremos dois estilos de stupas: 
nepalês e butanês. Visita panorâmica do templo Lhakhang 
Tschang, construído no século XV, e da Ponte da Corrente. 
Visita à tarde do Buddha Point (Kuensel Phodrang), a maior 
estátua de Buda do Butão, com excelentes vistas sobre o vale.

Dia 4 Thimpu 
Pensão completa. Visita da Biblioteca Nacional, com uma 
grande colecção de textos e manuscritos budistas antigos 
(encerrada às quartas-feiras). Depois visita ao Instituto 
Zorig Chusum, do Centro de Belas Artes, e do Museu 
Têxtil, um testemunho fascinante das tradições vivas do 
Butão. À tarde, visitar o Chorten Memorial, rodeado de 
pessoas murmurando mantras e rodas de oração giratórias. 
Visitaremos também o Tashichho Dzong, um mosteiro-
fortaleza que alberga a Secretaria de Estado, a sala do trono 
e vários gabinetes governamentais. 

Terminaremos num Centro de Artesanato e num bazar de 
artesanato local.

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

Dia 6 Punakha/Paro (135 km/aprox. 5 hrs.) 
Pensão completa. Partida por estrada para Paro. Visita em 
rota do Mosteiro Sangchhen Dorji Lhuendrup Lhakhang, com 
vista para o Vale Punakha e Wangdue Phodrang, e o Simtokha 
Dzong ou "Fortaleza das Jóias Abundantes". Chegar a Paro e 
visitar Ta Dzong (fechado aos domingos e segundas-feiras), 
que alberga o Museu Nacional, e o Rinpung Dzong.

Dia 7 Paro/Vale de Haa/Paro 
Pensão completa. Partida por estrada para passar o 
desfiladeiro Chele-La a 4.200m de onde teremos a 
oportunidade, se o tempo o permitir, de ver Chomolari Peak 
e Jichu Drakey. Descemos por uma floresta de pinheiros e 
rododendros até chegarmos a Haa onde veremos o seu Dong 
(vista exterior). Visite o Mosteiro de Lhakang Karpo (Templo 
Branco), e o Mosteiro de Lhakang Nagpo (Templo Negro), 

cujo santuário central se diz não ser muito diferente do de 
Lhasa. Regresso a Paro.

Dia 8 Paro 
Pensão completa. Excursão ao Mosteiro de Taktsang, 
conhecido como o Ninho do Tigre (cerca de 5 horas de 
caminhada). Está empoleirada numa parede de 900 m 
de altura acima do vale do Paro. É um dos mosteiros mais 
famosos do Butão e um dos centros de peregrinação mais 
venerados do mundo Himalaia. No caminho de regresso 
a Paro, visita ao Kyichu Lhakhang, um dos mosteiros mais 
antigos do país.

Dia 9 Paro/Kathmandu 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Katmandu. Chegada 
e visita da cidade de Katmandu: Praça Durbar, o Palácio Real 
e o Palácio da Deusa Viva, o "Kumari". Mais tarde, visite a 
estupa budista de Swayambhunath e o complexo palaciano 
de Patan.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.

BUTÃO
BUTÃO  · NEPAL KATMANDU · THIMPU · PUNAKHA · PARO · VALE DE HAA  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · 6 DIAS PENSÃO COMPLETA NO BUTÃO

2.935€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Nepal: alojamento e pequeno-almoço. Transferes regulares 
com assistência em inglês. Visitas regulares com guia em 
castelhano (partilhadas com outros clientes). 
Butão: pequeno-almoço. 6 almoços e 6 jantares (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em circuito regular com guia/
intérprete em castelhano de Thimphu para Paro (partilhado 
com outros clientes). Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Qatar Airways, classe T, para viagens 
de 7 de maio a 2 de julho.  
Taxas aéreas incluídas. QR: 385 €.
Por razões religiosas no Butão, o interior dos mosteiros só 
pode ser visitado quando os monges não estão no interior, 
pelo que não podem ser planeados com antecedência. 
O guia butanês pode ter um nível básico mas compreensível 
de castelhano, uma vez que o Butão é um país que só 
recentemente se abriu ao turismo. 

(*) O visto do Butão será emitido como grupo para todas 
as reservas com mais de 45 dias de antecedência (preço de 
aproximadamente 40 €). As reservas com menos de 45 dias 
de antecedência serão processadas como individuais (preço 
aprox. 240 €). 
Consultar condições especiais de reserva e cancelamento.

Partidas
Maio: 7, 14. Junho: 4, 18. Julho: 2, 16, 23, 30. Agosto: 2, 
6, 13, 27. Setembro: 3, 10, 17, 24. Outubro: 1, 8, 15, 29. 
Novembro: 5, 12. Dezembro: 3, 26. 
Ano 2023. Janeiro: 14. Fevereiro: 4. Março: 4, 25.  
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Katmandu. 2 noites Ramada Encore/3★ 
Thimpu. 2 noites City/3★

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

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

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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



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

Dia 2 Kathmandu/Swayambhunath/Kathmandu 
Chegada e transfere para o hotel. Visita durante a tarde à 
cidade de Katmandu. O Palácio Real e o Palácio da Deusa Viva 
transformam a Praça de Durbar num verdadeiro espectáculo. 
Da Stupa de Swayambhunath, esperam-nos as melhores 
vistas panorâmicas do Vale de Kathmandu. Alojamento.

Dia 3 Kathmandu/Patan/Kathmandu 
Pequeno-almoço. Visita matinal de Patan, também conhecida 
como Lalitpur, a mais antiga das três cidades que compõem 
o Vale de Kathmandu. Visitaremos a Praça Durbar ou Praça 
do Palácio Real, onde poderemos contemplar vários templos 
e monumentos formando um museu ao ar livre, classificado 
de Património Mundial. Regresso ao hotel.

Dia 4 Kathmandu/Bandipur/Pokhara
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Pokhara. Paragem 
em Bandipur, uma antiga aldeia no sopé dos Himalaias que 
ainda preserva a cultura e a arquitectura do povo Newar. Para 
além das maravilhosas paisagens do Vale de Marsyangdi, 
em dias claros podem-se ver alguns dos picos mais altos 
da cordilheira de Annapurna. Chegada a Pokhara, ponto de 
partida de muitas expedições.

Dia 5 Pokhara/Sarangkot/Stupa da Paz Mundial /Pokhara
Partida para Sarangkot, de onde podemos apreciar o nascer 

do sol com vista para as magníficas vistas de Annapurna. 
Regresso ao hotel para o pequeno-almoço. Visita à cidade de 
Pokhara: Templo Binda Basini, Gruta de Gupteshwor, Cascata 
de Devis e Centro de Artesanato Tibetano de Tashi Ling para 
Refugiados. Daremos um passeio de barco no Lago Phewa. 
Durante a tarde, uma curta caminhada até à Stupa da Paz 
Mundial. 

Dia 6 Parque Nacional de Pokhara/Chitwan 
Pensão completa. Partida por estrada para o Parque Nacional 
de Chitwan. Chegada ao alojamento ao final da manhã. 
Almoço no lodge. Durante a tarde teremos o nosso primeiro 
contacto com a natureza. Jantar no lodge.

Dia 7 Parque Nacional de Chitwan 
Pensão completa. Passaremos o dia num safari fotográfico 
nas costas de um elefante. Entraremos na selva a pé, 
acompanhados por um guia de natureza e desfrutaremos de 
um passeio de canoa pelo rio Rapti para continuar a descobrir 
a flora e fauna da região. Almoço e jantar no lodge.

Dia 8 Parque Nacional de Chitwan/Kathmandu
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Katmandu através 
da estrada fronteiriça chinesa. Chegada e tempo livre. 

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

Dia 10 Portugal
Chegada.

NEPAL, REINO DOS HIMALAIAS
NEPAL KATMANDU · PATAN · BANDIPUR · POKHARA · SARANGKOT · P.N. DE CHITWAN 
CIRCUITO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · SAFARI NO P. N. CHITWAN  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble24 | CATAI

1.650€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferes e visitas turísticas 
com guia local em castelhano durante todo o passeio. As 
atividades em Chitwan serão conduzidas em inglês por um 
naturalista do hotel. Seguro de viagem.
Extensão às Maldivas: pensão completa. Transferes regulares 
de lancha rápida com assistência em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 3 de maio a 19 de julho, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 350 €. 
O preço do programa é baseado num mínimo de 10 pessoas 
que viajam juntas nas mesmas datas de viagem. 
Supl. min. 6 pess.: 50 €. (p./pess.). 
Supl. min. 2 pess.: 295 €. (p./pess.). 

Nepal, Reino dos Himalaias e Maldivas. Preço desde na 
Turkish Airlines, classe W/U para viajar entre 24 de maio e 
12 de julho no H. Sun Siyam Olhuveli/4★ nas Maldivas, em 
quarto Deluxe. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €.
De acordo com os regulamentos do governo nepalês, a visita 
a Chitwan terá lugar fora dos limites do Parque Natural. 
As visitas e transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.

Partidas
Terças-feiras (3 mai-6 dez).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Katmandu. 3 noites Maya Manor/Boutique
Pokhara. 2 noites Atithi Resort & Spa/4★

Chitwan. 2 noites Tigerland Safari Resort/Lodge -  
Jungle Villa/Lodge

Maldivas. 4 noites Sun Siyam Olhuveli/4★ (Deluxe)

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 10 pessoas em quarto duplo.24 | CATAI

Nepal, Reino dos Himalaias e Maldivas
15 dias desde 2.995 € Taxas e combustível incluídos.

Dia 9 Kathmandu/Male (Maldivas) 
Pequeno-almoço. Manhã livre para continuar a explorar a 
cidade. Partida em voo para Male. Noite a bordo.

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

Dias 11 a 13 Maldivas
Pensão completa. Dias livres para desfrutar de um dos 
fundos marinhos mais espectaculares do mundo.

Dia 14 Malé/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.



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

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

Dia 3 Sigiriya/Polonnaruwa/Sigiriya 
Meia pensão. Pela manhã, saída de tuc tuc para Sigiriya e 
subida à sua grande fortaleza rochosa onde se conservam 
os frescos das "Golden Maidens". Partida para Polonnaruwa, 
onde veremos as quatro estátuas gigantescas talhadas na 
rocha de Gal Vihara e os restos do antigo palácio. Jantar no 
hotel.

Dia 4 Sigiriya/Hiriwaduna/Parque Nacional Minneriya/
Sigiriya 
Meia pensão. Passeio em carroça puxada por bois à volta 
de um lago entre aldeias rurais em Hiriwaduna. À tarde, 
safari 4x4 em Minneriya, lar de uma das maiores reservas de 
elefantes e uma variedade de pássaros, macacos, búfalos e 
veados. Jantar no hotel.

Dia 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy 
Meia pensão. Pela manhã, visita ao templo rochoso de 
Dambulla. Partida para Kandy via Matale onde visitará o 
Jardim das Especiarias. Chegada a Kandy e visita à relíquia 
do Dente de Buda no Templo de Dalada Maligawa. À noite 
iremos assistir a uma sessão de dança folclórica. Jantar.

Dia 6 Kandy/Colombo 
Meia pensão. Partida por estrada para Colombo. Chegada e 
visita turística à cidade. Jantar no hotel.

Dia 7 Colombo/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

Cenas de Sri Lanka e Praia de Beruwala
11 dias desde 1.595 €. (Taxas e combustível incluídos). 

Dia 6 Kandy/Praia de Beruwala
Meia pensão. Partida por estrada para a praia de Beruwala, 
situada na costa sudoeste do país. Jantar no hotel.

Dia 7 e 8 Praia de Beruwala
Meia pensão. Dias livres. Jantar no hotel.

Dia 9 Praia de Beruwala/Colombo
Pequeno-almoço. Transfere por estrada até Colombo. 
Chegada e visita turística à cidade. Jantar no hotel.

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

Dia 11 Portugal
Chegada.
 
Cenas do Sri Lanka e Pre-extensão ao Dubai 
10 dias desde 1.795 €. (Taxas e combustível incluídos).

Dia 1 Portugal/Dubai
Partida em voo para o Dubai. Chegada. Alojamento.

Dia 2 Dubai
Pequeno-almoço. Passeio de meio dia pela cidade. Visita 
o distrito de Bastakiya e o Forte Al Fahidi. Atravessamos o 
Dubai creek a bordo de um "Abra", o famoso táxi aquático, 
para visitar os mercados de especiarias e ouro. Mais tarde 
faremos uma visita panorâmica desde a Union House até à 
Mesquita de Jumeirah, passando pela Praia de Jumeirah, 
onde se encontra o hotel de luxo "Burj Al Arab". Percorremos 
a Sheikh Zayed Road. Finalmente chegaremos ao centro do 
Dubai, onde se encontra a torre mais alta do mundo, o "Burj 
Khalifa" (entradas não incluídas). 

Dia 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 4 Dubai/Colombo/Sigiriya
Voo de manhã cedo para Colombo. Chegada à capital do Sri 
Lanka. Continuar por estrada para Sigiriya. Chegada e jantar 
no hotel. (Coincide com o dia 2 do itinerário).

CENAS DO SRI LANKA 
SRI LANKA SIGIRIYA · KANDY · COLOMBO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO 

1.295€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 jantares (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas com guia em castelhano durante 
todo o circuito (sujeito a disponibilidade), excepto durante a 
estadia nas praias, um exclusivo para clientes Catai. 
Seguro de viagem. 
Extensão da Praia de Beruwala: alojamento e pequeno-
almoço. 3 jantares (bebidas não incluídas). Transferes com 
motorista em inglês. 
Pré-Extensão Dubai: alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
com motorista em inglês. Excursão regular com guia em 
Castelhano.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe U, para viajar 
entre 2 de maio e 27 de junho e de 29 de agosto a 19 de 
setembro, en hoteles indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 435 €. 

Cenas de Sri Lanka e Praia de Beruwala. Preço desde baseado 
na Turkish Airlines, classe U, para viajar entre 2 de maio e 27 
de junho no H. Cinnamon Bay/4★ Sup. em Beruwala, em 
quarto Superior. Taxas aéreas incluídas. TK: 435 €.
Cenas do Sri Lanka e Pre-extensão ao Dubai. Preço desde 
baseado na Emirates, classe Q, para viajar entre 16 de maio e 
14 de julho no H. Novotel Bur/4★
Taxas aéreas incluídas. EK: 195 €.
Supl. min. 4 pess.: 30 € (p./pess.).
Supl. mín. 2 pess.: 120 € (p./pess.). 
Consultar o suplemento 2-5 pessoas para outro dia da 
semana, exceto segunda-feira.

Partidas
Segunda-feira (2 mai-21 nov).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 
Emirates: Lisboa/Porto. 

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

Kandy. 1 noite  Thilanka/3★

Colombo. 1 noite The Steuart by Citrus/ Heritage
Praia de Beruwala. 
3 noites

Cinnamon Bay/4★
Occidental Edén Beruwala/5★

Dubai. 3 noites Novotel Bur/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo. CATAI | 25



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

Dia 2 Colombo/Sigiriya 
Chegada a Colombo, capital do Sri Lanka. Continuar por 
estrada para Sigiriya. Chegue ao hotel onde irá desfrutar de 
uma massagem Ayurvédica. Jantar no hotel.

Dia 3 Sigiriya/Aukana/Anuradhapura/Mihintale/Sigiriya 
Meia pensão. Excursão de dia inteiro a Anuradhapura, uma 
das antigas capitais fundadas no século VI a.C. No caminho 
visitaremos a gigantesca estátua de 13 m de altura do Buda 
de Aukana. Fundado pelo Rei Panduka Bhaya, os restos 
mortais do Palácio Real estão entre as ruínas. Na visita da 
tarde ao Museu de Arqueologia. Mais tarde, continuamos 
para Mihintale, a "Montanha Sagrada". Jantar no hotel.

Dia 4 Sigiriya/Polonnaruwa/ Parque Nacional de 
Minneriya/Sigiriya 
Meia pensão. De manhã, subida à rocha de Sigiriya, conhecida 
como a "Rocha do Leão". Veremos as "Golden Maidens of 
Sigiriya", frescos do século V perfeitamente preservados. À 
tarde, visita a Polonnaruwa e ruínas do Palácio Real e os 3 
Budas gigantes de Gal Vihara. No regresso ao hotel, desfrute 
de um safari de jipe pelo Parque Nacional de Minneriya, lar 
de uma grande reserva de elefantes selvagens. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Sigiriya/Dambulla/Matale/Kandy 
Meia pensão. Visita matinal ao templo de Dambulla, que 
contém a colecção mais importante de imagens de Buda 
no Sri Lanka. Partida para Matale para visitar o Jardim 
das Especiarias. Visitaremos também uma fábrica Batik. 
Chegada a Kandy e visita da Dalada Maligawa, o Templo do 
Dente de Buda. À noite iremos assistir a uma sessão de dança 
tradicional. Jantar no hotel.

Dia 6 Kandy/Rambukkana/Pinnawala/Kandy 
Meia pensão. Partida de comboio para o Rambukkana. À 
chegada, transfere em tuk-tuk para Pinnawala onde visitará o 
orfanato de elefantes. De regresso a Kandy, visite os Templos 
de Gadaladeniya, o Embekke Devale, o Lankatilaka Vihara, o 
Centro de Artesanato e o Museu Geológico. Jantar no hotel.

Dia 7 Kandy/Peradeniya/Nuwara Eliya 
Meia pensão. Visita matinal ao Jardim Botânico de 
Peradeniya. Partida por estrada para Nuwara Eliya. Durante o 
caminho, visite uma fábrica de chá. Chegada a Nuwara Eliya, 
cheia de atmosfera colonial. Jantar no hotel.

Dia 8 Nuwara Eliya/Colombo 
Meia pensão. Partida matinal para Colombo via Kitugala. À 
chegada, visita turística à cidade. Jantar no hotel.

Dia 9 Colombo/Malé (Maldivas) 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Male. Transfere para 
o hotel.

 
Possibilidade de regressar a Portugal, a partir de 
Colombo no 9º dia de viagem. Chegada no 10º dia. 

Dias 10 a 12 Maldivas
Refeições de acordo com o hotel escolhido. Dias livres para 
desfrutar da praia e dos desportos náuticos num dos destinos 
com o fundo marinho mais espectacular do mundo.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

SRI LANKA E MALDIVAS
SRI LANKA · MALDIVAS SIGIRIYA · KANDY · NUWARA ELIYA · COLOMBO · MALDIVAS  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · OPÇÃO SÓ SRI LANKA 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble26 | CATAI

2.620€

14 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais).
Sri Lanka: alojamento e pequeno-almoço. 7 jantares (bebidas 
não incluídas) e uma massagem ayurvédica. Transferes 
e visitas com guia em castelhano durante todo o circuito 
(sujeito a disponibilidade), um exclusivo para clientes Catai.
Maldivas: alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
regulares por lancha rápida com assistência em língua 
inglesa.
Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe U, para viajar 
entre 2 de maio a 20 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 540 €.
O preço do programa é baseado num mínimo de 6 pessoas 
viajando juntas nas mesmas datas de viagem.
Supl. min. 4 pess.: 60 €. (p./pess.).  
Supl. min. 2 pess.: 230 € (p./pess.). 
Consultar suplemento 2-5 pessoas para outro dia da semana, 
exceto segunda-feira.  

Partidas
Segunda-feira (2 mai-21 nov).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Sigiriya. 3 noites Aliya Resort/4★Sup.
Kandy. 2 noites Ozo Kandy/4★

Nuwara Eliya. 1 noite Araliya Green Hills/4★

Colombo. 1 noite Ramada Colombo/4★Sup.
Maldivas. 4 noites Sheraton Full Moon/5★ (Deluxe).

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo.26 | CATAI



Tailândia, Indonésia, Singapura, Filipinas e Malásia.

SUDESTE ASIÁTICO

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da data de regresso. 
Outras nacionalidades, por favor consultar. 

TAILÂNDIA, INDONÉSIA, SINGAPURA, FILIPINAS E MALÁSIA. Não é necessário visto.

INTERESSA SABER

VACINAS OBRIGATÓRIAS. Não existem vacinas obrigatórias para os viajantes da União Europeia.

NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos o seguro Proteção Plus.

Vistos e gratificações não incluídos.. 

CATAI | 27



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

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao hotel e alojamento. Tarde 
livre para desfrutar desta movimentada cidade e dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dia 3 Bangkok 
Pequeno-almoço. Visita de cidade, incluindo o Wat Trimit 
ou Templo do Buda Dourado com 5,5 toneladas de peso, o 
Wat Pho ou o Templo do Buda Reclinado com uma imagem 
do buda com 46 metros de comprimentos e o Palácio Real, 
símbolo da cidade e onde se encontra o Buda de Esmeralda, 
o mais venerado na Tailândia. 

Dia 4 Bangkok 
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 5 Bangkok/Chiang Rai (Triângulo de Ouro)
Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto e formalidades 
de embarque no voo doméstico com destino a Chiang Rai. 
Chegada e partida para Chiang Saen para visitar um dos 
seus templos mais importantes. Seguiremos com a visita do 
Triângulo de Ouro onde avistamos os três países: Tailândia, 

Myanmar e Laos. Visita ao museu do ópio. Regresso por 
estrada para Chiang Rai. 

Dia 6 Chiang Rai/Chiang Mai
Meia pensão. Partida para percorrer o rio Mekong numa 
lancha típica tailandesa até chegar à aldeia da tribo gayan 
ou karen onde poderemos visitar as suas ruas e casas. 
Partida para Chiang Mai visitando no trajeto o templo 
Wat Rong Khun, mais conhecido como o “templo branco”. 
Almoço em viagem. À tarde, chegada a Chiang Mai. Visita 
a Sankampaeng, bairro de artesãos onde são fabricadas 
pedras preciosas, madeira e seda. 

Dia 7 Chiang Mai 
Meia pensão. Partida para visitar o acampamento de 
elefantes. Aqui desfrutará de um espetáculo inesquecível, 
onde se põe em prática as habilidades destes animais, como 
pintar, jogar futebol, tocar gaita ou transportar materiais 
pesados. Continuação com passeio pela selva em elefante, 
45 min. de percurso (aprox). Embarque numa balsa de 
bambu pelo rio. Visita a uma plantação de orquídeas. Almoço 
em restaurante. Pela tarde, visita ao templo Doi Suthep de 
onde se avista toda a aldeia de Chiang Mai. 

Possibilidade de substituir este dia por uma visita de dia 
inteiro ao Nature Park dos Elefantes com o pessoal do 
parque em língua Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. Lugares 
limitados. Sujeito à disponibilidade.  

Dia 8 Chiang Mai/Praia da Tailândia (Phuket, Phi Phi, 
Krabi ou Koh Samui), Maldivas ou Bali 
Pequeno-almoço. Transporte para o aeroporto e partida em 
voo doméstico com destino à praia escolhida, de acordo com 
plano de voos reservado. Chegada e transporte para o hotel. 
Resto de dia livre. 

Possibilidade de regresso no 8º dia de Chiang Mai para 
Portugal. Com chegada no 8º ou no 9º dia de viagem. 

Dias 9 e 10 Praia da Tailândia, Maldivas ou Bali
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
hotel escolhido. 

Dia 11 Praia da Tailândia, Maldivas ou Bali/Bangkok/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal 
Chegada.

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble28 | CATAI

1.565€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Visitas e circuito com guias locais em castelhano, 
exclusivo para clientes Catai. Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Bangkok. Seguro de viagem.
Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. Traslados em Phi Phi em regular 
(compartilhado com mais clientes) com assistência em inglês 
em Phuket e Ferry para Phi Phi.
Opção com Bali: 1 almoço (bebidas não incluídas). Transferes 
e visita diurna com guia em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai.
Opção com Maldivas: Transferes regulares (compartilhados 
com mais clientes) em lancha, hidroavião ou voo doméstico 
dependendo do hotel escolhido. 

 

Interessa saber
Preço desde baseado em voos da Turkish Airlines, classe O, 
para viagens de 2 de maio a 18 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 460 €. 
Opção com Praia Preço desde baseado em voos da Turkish 
Airlines, classe O, para viagens de 2 de maio a 18 de outubro, 
no hotel Patong Merlin/4★ em Phuket, nos quartos Superior 
Garden. Taxas aéreas incluídas. TK: 460 €. 
Visitas e transfers podem ser partilhadas com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas. Os nomes dos hotéis em 
Chiang Rai e Chiang Mai serão informados no momento da 
confirmação da viagem. 
Dispomos de uma ampla seleção de hotéis 4★ e 5★ em 
Bangkok e nas diferentes praias da Tailândia e Bali. Consulte 
a TravelPricer em www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples. 

Partidas
Segundas-feiras, terças-feiras e sábados (2 mai-31 dez).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

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

Mandarin Bangkok/4★

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

Chaing Mai. 
2 noites

Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Praia. 3 noites Segundo praia ou hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.28 | CATAI
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Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a Bangkok, pela rota escolhida. 
Noite a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao hotel. Tarde livre. 
Alojamento. 

Dia 3 Bangkok 
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, onde 
podemos ver o Templo Wat Trimit ou o Buda de Ouro, o Wat 
Pho o templo do Buda Reclinado e o Palácio Real, símbolo da 
cidade e onde se encontra o Buda de Esmeralda. 

Dia 4 Bangkok 
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi/Ayutthaya 
Pensão completa. Partida para Kanchanaburi, onde veremos 
o Museu da Guerra Jeath e o cemitério dos soldados. 
Prosseguimos para a Ponte sobre o rio Kwai e passeio em 
comboio pela via da morte (o passeio em comboio está 
sujeito ao horário de chegada do mesmo à estação, terá um 
tempo de espera de 45 min, no caso de não chegar a tempo, 
o percurso será feito por estrada). Almoço num restaurante. 
Seguimos para Ayuthaya, onde veremos os principais 

templos, o Wat Yai Chai Mongkol e o Wat Mahatat. Jantar no 
hotel. 

Dia 6 Ayuthaya/Phitsanulok/Sukhothai/Lampang 
Pensão completa. Partida por estrada para Phitsanulok, 
para visitar o templo Wat Mahathat. Continuamos para 
Sukhothai. Vista ao templo com as ruínas arqueológicas da 
primeira capital do Reino de Sião. Almoço num restaurante. 
Continuamos para Lampang. Jantar no hotel. 

Dia 7 Lampang/Chiang Rai (Triângulo de Ouro) 
Pensão completa. Partida para Chiang Rai, no trajeto 
veremos o lago de Payao. Almoço num restaurante. Visita do 
Triângulo de Ouro, de onde avistamos os três países vizinhos. 
Jantar no hotel. 

Dia 8 Chiang Rai/Chiang Mai 
Pensão completa. Embarque em lancha local pelo rio Mae 
Kok para visitar uma aldeia de uma tribo local. Continuamos 
para visitar o emblemático templo branco de Wat Rong 
Khun. Almoço num restaurante. Partida por estrada para 
Chiang Mai. Pela tarde, visita ao templo Doi Suthep. Jantar 
típico Khantoke. 

Dia 9 Chiang Mai 
Pensão completa. Visita de um acampamento de elefantes. 

Daremos um passeio de 45 min. aprox. em elefante pela 
selva. Almoço num restaurante. Tarde livre. Jantar no hotel. 

Possibilidade de substituir este dia por uma visita de dia 
inteiro ao Nature Park dos Elefantes com o pessoal do 
parque em língua Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. Lugares 
limitados. Sujeito à disponibilidade. 

Dia 10 Chiang Mai/Praia da Tailândia (Phuket, Phi Phi, 
Krabi ou Koh Samui), Maldivas ou Bali
Pequeno-almoço. Partida em voo com destino à praia 
escolhida. Chegada e transporte para o hotel. 

Possibilidade de regresso no 10º dia de Chiang Mai para 
Portugal. Com chegada no 10º ou no 11º dia de viagem. 

Dias 11 au 13 Praia da Tailândia, Maldivas ou Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 14 Praia da Tailândia, Maldivas ou Bali/ Bangkok/
Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso, pela rota 
escolhida. Noite a bordo. 

Dia 15 Portugal 
Chegada.

PAISAGENS DA TAILÂNDIA
TAILÂNDIA BANGKOK · AYUTHAYA · LAMPANG · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO PRAIAS

1.765€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 5 almoços e 5 
jantares (bebidas não incluídas). Visitas e circuito com guias 
locais em castelhano, exclusivo para clientes Catai. Transfers 
exclusivos para clientes Catai, com assistência em espaho 
castelhano (dependendo da disponibilidade) em Bangkok. 
Seguro de viagem.
Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. Traslados em Phi Phi em regular 
(compartilhado com mais clientes) com assistência em inglês 
em Phuket e Ferry para Phi Phi.
Opção com Bali: 1 almoço (bebidas não incluídas). Transferes 
e visita diurna com guia castelhano, exclusivo para clientes 
Catai Seguro de viagem.
Opção com Maldivas: Traslados regulares (compartilhados 
com mais clientes) em lancha, hidroavião ou voo doméstico 
dependendo do hotel escolhido. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe O, para 
viagens de 2 de maio a 18 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €. 
Opção com Praia Preço desde baseado em voos da Turkish 
Airlines, classe O, para viagens de 2 de maio a 18 de outubro, 
no hotel Patong Merlin/4★ em Phuket, nos quartos Superior 
Garden. Taxas aéreas incluídas. TK: 460 €. 
Visitas e transfers podem ser partilhadas com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas. Os nomes dos hotéis em 
Chiang Rai e Chiang Mai serão informados no momento da 
confirmação da viagem. 
Dispomos de uma ampla seleção de hotéis 4★ e 5★ em 
Bangkok e nas diferentes praias da Tailândia e Bali. Consulte 
a TravelPricer em www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples. 

Partidas
Segundas-feiras, terças-feiras e sábados (2 mai-31 dez). 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

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

Mandarin Bangkok/4★

Ayuthaya. 1 noite Classic Kameo/4★

Lampang. 1 noite Lampang Riverlodge/3★

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

Chaing Mai. 
2 noites

Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★

Praia. 4 noites Segundo praia ou hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 29
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Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a Bangkok, pela rota escolhida. 
Noite a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada e transfer ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento. 

Dia 3 Bangkok 
Pequeno-almoço. Visita de meio dia da cidade, veremos os 
templos do Buda Reclinado (Wat Po), o Buda de Ouro (Wat 
Traimit) e o grande Palácio Real com o templo do Buda de 
Esmeralda. Tarde livre. 

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre. 

Dia 5 Bangkok/Kanchanaburi (rio Kwai) 
Meia pensão. Começamos o percurso até Kanchanaburi, 
mais conhecido como o rio Kwai. Visitaremos o cemitério dos 
prisioneiros da II Guerra Mundial e o Museu JEATH. Percurso 
no “comboio da morte ”, que cruza a famosa ponte. Almoço 
num restaurante. Transfer de barco para o hotel. 

Dia 6 Kanchanaburi/Ayutthaya/Phitsanulok/Sukhothai 
Meia pensão. Transfer de barco até o pontão para continuar 
por estrada até Ayuthaya onde veremos os templos Wat 

Mongkol Bopit e Wat Phra Sri Sanphet, continuamos para 
Phitsanulok onde veremos o templo Wat Mahathat com o 
famoso Buda China Raj. Almoço num restaurante. Chegada 
pela tarde a Sukhothai. 

Dia 7 Sukhothai/Phayao/Chiang Rai 
Meia pensão. Visita de Sukothai e do seu centro arqueológico. 
Saída para Chiang Rai visitando o lago de Kwan Phayao. 
Almoço num restaurante. Chegada a Chiang Rai. 

Dia 8 Chiang Rai (Triângulo de Ouro) 
Meia pensão. Saída para Mae Sai no Triângulo de Ouro, onde 
se junta à Tailândia, Laos e Myanmar. Veremos a Casa-Museu 
do Ópio. Almoço num restaurante. Pela tarde regresso. 

Dia 9 Chiang Rai/Chiang Mai 
Meia pensão. Saída por estrada para Chiang Mai, visitando 
em caminho o templo branco de Wat Rong Khun. Almoço 
num restaurante. Chegada a Chiang Mai e o seu templo-
montanha de Doi Suthep. 

Dia 10 Chiang Mai 
Meia pensão Visita ao acampamento de elefantes e a uma 
plantação de orquídeas. Almoço em restaurante. Regresso a 
Chiang Mai e tarde livre. 

Possibilidade de substituir este dia por uma visita de dia 
inteiro ao Nature Park dos Elefantes com o pessoal do 
parque em língua Inglesa. Preço: 135 € p./ pessoa. Lugares 
limitados. Sujeito à disponibilidade. 

Dia 11 Chiang Mai/Praia na Tailândia (Phuket, Krabi, Phi 
Phi ou Samui), Maldivas ou Bali
Pequeno-almoço. Saída em voo com destino à praia 
escolhida, via Bangkok. Transfere para o hotel. 

Possibilidade de regresso no 11º dia de Chiang Mai para 
Portugal. Com chegada no 11º ou no 12º dia de viagem. 

Dias 12 e 13 Praia na Tailândia, Maldivas ou Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 14 Praia da Tailândia, Maldivas ou Bali/Portugal 
Pequeno-almoço. Saída em voo de regresso a Portugal, pela 
rota escolhida. Noite a bordo. (Em algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno com chegada a Portugal no mesmo 
dia). 

Dia 15 Portugal 
Chegada.

DESCOBRINDO A TAILÂNDIA 
TAILÂNDIA BANGKOK · KANCHANABURI · SUKOTHAI · CHIANG RAI · CHIANG MAI  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO · OPÇÃO EXTENSÃO PRAIAS

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble30 | CATAI

1.745€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 6 almoços 
(bebidas não incluídas). Visitas e circuito com guias locais 
em castelhano, exclusivo para clientes Catai. Transfers 
exclusivos para clientes Catai, com assistência em castelhano 
(dependendo da disponibilidade) em Bangkok. Seguro de 
viagem.
Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. Traslados em Phi Phi em regular 
(compartilhado com mais clientes) com assistência em inglês 
em Phuket e Ferry para Phi Phi.
Opção com Bali: 1 almoço (bebidas não incluídas). Transferes 
e visita diurna com guia em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai 
Opção com Maldivas: Transferes regulares (compartilhados 
com mais clientes) em lancha, hidroavião ou voo doméstico 
dependendo do hotel escolhido. 

Interessa saber
Preço desde baseado está na Turkish Airlines, classe O, para 
viagens de 2 de maio a 20 de outubro.
Taxas aéreas incluídas. TK: 460 €. 
pção com Praia : Preço desde baseado em voos na Turkish 
Airlines, classe O, para viagens de 2 de maio a 18 de 
outubro, no hotel Patong Merlin/4★ em Phuket em quartos 
superiores com jardín. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €.
Preço desde baseado com um mínimo de 6 pessoas. 
Supl. Min 2 pessoas (p./pess):  390 €. 
Visitas e transferes podem ser partilhadas com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas. Dispomos de uma ampla 
seleção de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e nas diferentes 
praias da Tailândia. Consulte a TravelPricer em www. catai.pt. 
Os hotéis de praia de categoria 4★ são simples

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e sábados (2 mai-31 dez). 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

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

Mandarin Bangkok/4★

Kanchanaburi.  1 noite River Kwai Resort/3★Sup.
Sukhothai. 1 noite Legendha Sukhothai/4★

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

Chaing Mai. 2 noite Ratilanna/5★

Praia. 3 noites Segundo praia ou hotel escolhido

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de6 pessoas em quarto duplo.30 | CATAI



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

Dia 2 Bali
Chegada a Bali. Templos com vista para o mar e campos de 
arroz verde são as paisagens características desta bela ilha 
indonésia. Transfere para o hotel na praia. Estadia de noite.

Dia 3 Bali/Bedugul
Meia pensão. Partida para uma visita ao Templo Real 
de Mengwi e a floresta de macacos em Alas Kedaton. 
Continuamos até ao Templo de Tanah Lot junto ao mar, um 
dos mais belos templos da ilha. Almoço em um restaurante 
local. Passeio por Jatiluwih, os mais espectaculares terraços 
de arroz de Bali.

Dia 4 Bedugul/Lovina
Meia pensão. Manhã livre para descansar ou realizar as 
atividades do hotel tais como yoga, meditação, trekking ou 
aulas de dança. Almoço no hotel. Na parte da tarde, dirigimo-
nos para Lovina. Durante o caminho visitaremos o belo 
templo Ulun Danu no Lago Bratan, a cascata de Git Git e o 
templo budista. Chegada.

Dia 5 Lovina/Kintamani/Candidasa
Meia pensão. De manhã cedo, partida de jukung (barco 
local) para ver os golfinhos. Regresso ao hotel para o 
pequeno-almoço. Partida para Singaraja e Kintamani, onde 
se encontra o vulcão Batur. Almoço em um restaurante 
local. Continuamos para leste até ao Templo de Besakih, o 
maior e mais sagrado dos templos balineses. Depois visita 
panorâmica de Putung, Iseh e Selat. Chegada pela tarde a 
Candidasa.

Dia 6 Candidasa/Ubud
Meia pensão. Visita de Tenganan, uma aldeia tradicional 
balinesa e o palácio de justiça de Klungkung. Almoço e 
partida para Ubud.

Dia 7 Ubud
Meia pensão. Partida para ver uma típica casa balinesa em 
Batuan, os arrozais, as plantações de café em Tegalalang 
e o Templo Sagrado Manatial em Sebatu. Almoço num 
restaurante local. Tarde livre.

Dia 8 Ubud/Bali
Meia pensão. Saída para realizar um rafting, descendo pelo 

rio Ayung (1 hora e meia aprox.). Almoço em um restaurante 
local. Saída para o hotel situado na praia.

Dias 9 e 10 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar e desfrutar das 
praias.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.
 

DE VIAGEM POR BALI 
INDONÉSIA BEDUGUL · LOVINA · CANDIDASA · UBUD · PRAIA EM BALI 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · RAFTING NO RIO AYUNG

1.900€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em circuito com guia em 
castelhano, exclusivamente para clientes Catai. Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe P, para viajar 
entre 3 de maio e 14 de junho, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 415 €. 
As visitas e os transferes são partilhados com mais clientes 
Catai, a viajar nas mesmas datas. 
De 1 julho a 30 setembro, o transfere de chegada será 
com um motorista e guia com  assistência em castelhano 
e o transfere de saída apenas com condutor. A excursão de 
rafting é realizada com pessoal de língua inglesa da empresa 
de rafting (sem guia de língua inglesa).

Partidas
Terças-feiras e domingos (3 mai-18 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bedugul. 1 noite Angsana Saranam Wellbeing 

Resort/4★ 

Lovina. 1 noite Aneka Lovina/3★

Candidasa. 1 noite Ramayana Candidasa/3★

Ubud. 2 noites Ubud Village Monkey Forest/4★

Praia da Bali. 
4 noites

Sadara Boutique/4★

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

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



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

Dia 2 Yogyakarta
Chegada a Jogjakarta. Transfere para o hotel e alojamento.

Dia 3 Yogyakarta/Prambanan e Borobudur/Yogyakarta 
Pequeno-almoço. Visita do Templo Prambanan, o maior 
templo hindu do país e do Templo Borobudur, o maior 
monumento budista do mundo com mais de 500 estátuas 
de Buda.

Dia 4 Yogyakarta/Makassar
Pequeno-almoço. Partida em voo para Makassar. Chegada e 
transfere para o hotel. 

Dia 5 Makassar/Toraja/Rantepao 
Pensão completa. Partida em voo para Toraja. Chegada e 
transfere por estrada para Rantepao (aproximadamente 1 h), 
capital do país de Toraja. Almoço em um restaurante local. 
Visita, durante a tarde, à aldeia de Kete Kesu e dos túmulos 
de Lemo. Jantar no hotel. 

Dia 6 Rantepao (Tana Toraja) 
Pensão completa. Dia dedicado à visita ao país de Toraja, 
conhecido pela sua curiosa arquitectura e ritos funerários. 
Visitaremos Londa, famosa pelos seus túmulos cortados 

na rocha com o Tau Tau de pé nas varandas com vista para 
os campos de arroz. Suaya e os túmulos reais, Sangala e 
os túmulos nas árvores. Almoço em um restaurante local. 
Continuação da visita às Cavernas Londa. Regresso e jantar 
no hotel. 

Dia 7 Rantepao (Tana Toraja)
Pensão completa. Visite a zona montanhosa de Batutumonga 
com belas paisagens de campos de arroz, Palawa a mais 
antiga aldeia de Toraja com as suas casas antigas e celeiros de 
arroz "Tongkonan". Almoço em um restaurante. No regresso, 
paragem em Bori. Jantar no hotel. 

Dia 8 Rantepao/Toraja/Makassar/Bali 
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Toraja 
para voo para Makassar. Voo de ligação para a ilha de Bali. 
Chegada e transfere para o hotel. 

Dias 9 a 11 Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar do hotel, das 
praias ou realizar uma visita opcional. 

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

Dia 13 Portugal
Chegada.

PAISAGENS DA INDONÉSIA  
INDONÉSIA JOGYAKARTA · MAKASSAR · RANTEPAO · PRAIA DA BALI 
CIRCUITO EXCLUSIVO DE CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · OPÇÃO DE PRÉ-EXTENSÃO SINGAPURA

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble32 | CATAI

2.900€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 3 jantares 
(bebidas não incluídas). Seguro de viagem. Celebes e Bali: 
transferes e visitas com guias em castelhano, exclusivamente 
para clientes Catai. 
Opção Singapura: Transferes privados com motorista de 
língua inglesa.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio e 14 de junho, para um mínimo de 8 pessoas. 
Min. 2 pess.: 155 €. (p. pers.). 
Taxas aéreas incluídas: TK: 520 €. 
Opção com Singapura: tarifa baseada na Turkish Airlines 
classe V, para viajar entre 2 de maio e 14 de junho.
Taxas aéreas incluídas: TK: 570 €.

Célebes: será feita uma tentativa de assistir a uma cerimónia 
fúnebre num dos dias, desde que esta coincida (em caso 
algum isso pode ser garantido).

 
Partidas
 Segundas e quartas-feiras (2 mai-7 dez). 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Jogyakarta. 2 noites Meliá Purosani/5★

Makassar. 1 noite Meliá Makassar/4★

Rantepao. 3 noites Santai Toraja/3★ Sup.
Praia da Bali. 4 noites Sadara Boutique/4★

Singapura. 2 noites Rendezvous/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 8 pessoas em quarto duplo.32 | CATAI

Pre-Extensão Singapura
Dia 1 Portugal/Singapura
Partida em voo para Singapura, pela rota escolhida. Noite a 
bordo. 

Dia 2 Singapura
Chegada a Singapura. Transfere para o hotel e alojamento.

Dia 3 Singapura
Pequeno-almoço. Dia livre, sugerimos que desfrute da 
cidade, passeie pela Orchard Road, Chinatown, Little India 
até chegar ao Merlion, símbolo da cidade, ou assista ao 
espectáculo de luzes em Gardens by the Bay.

Dia 4 Singapura/Yogyakarta
Pequeno-almoço. Partida em voo para Jogjakarta. Transfere 
para o hotel e pernoite.

Junção ao circuito no 3º dia de viagem.



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

Dia 2 Yogyakarta 
Chegada a Jogjakarta. Transfere para o hotel. Resto do dia 
livre. Alojamento.

Dia 3 Yogyakarta/Prambanan/Yogyakarta 
Pequeno-almoço e visita ao Templo de Prambanan para 
ver o maior templo hindu do país. Transfere para o hotel. À 
tarde iremos de jipe explorar Kalia Em, um lugar estratégico 
para observar o vulcão Merapi, e onde veremos as marcas 
deixadas pela lava quente da cratera. 

Dia 4 Yogyakarta/Borobudur/Bali 
Pequeno-almoço. Esta manhã iremos visitar o Palácio do 
Sultão e o Templo Borobudur, o maior monumento budista 
do mundo. Transfere para o aeroporto para embarque no voo 
para Bali. 

Dia 5 Bali/Tanah Lot/Bedugul
Meia pensão. Começamos o dia com a visita a um mercado 
local. Continuamos para o templo Tanah Lot, um dos templos 
mais bonitos de Bali. Almoço em um restaurante local. 
Durante a tarde visitaremos o Templo Real de Mengwi. 
Continuamos para Bedugul. 

Dia 6 Bedugul/Ubud
Pequeno-almoço. Caminhada em redor do hotel para uma 
bela vista sobre os campos de arroz. No regresso ao hotel, 
desfrute de uma hora de massagem. Visita ao Templo Ulun 
Danu com o seu lago. Chegada a Ubud. 

Dia 7 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre para fazer algumas compras 
no mercado local e passear por Ubud. Passeio opcional de 
bicicleta para experimentar a energia da área de uma forma 
diferente. 

Dia 8 Ubud/Bali 
Pequeno-almoço, de manhã livre até à hora do transfere para 
o seu hotel da praia. 

Dias 9 e 10 Bali 
Pequeno-almoço. Dias livres para relaxar, desfrutar das 
infraestruturas do hotel e da praia ou realizar uma excursão 
opcional.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.

Extensão Gili Trawangan 
(A noite em Bali, no dia 10, será substituída pela noite em 
Bali, no dia 13 da extensão).

Dia 10 Bali/Gili Trawangan
Pequeno-almoço. Transfere para o porto e embarque numa 
lancha rápida para Gili. Chegada e transfere em “cidomo” 
para o hotel. Alojamento. 

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

Dia 13 Gili Trawangan/Bali 
Pequeno-almoço. Transfere em "cidomo" e partida por barco 
rápido para Bali. Transfere para o hotel. 

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

Dia 15 Portugal
Chegada.

 

SENSAÇÕES DA INDONÉSIA  
INDONÉSIA  JOGYAKARTA · BEDUGUL · UBUD · PRAIA DA BALI  
CIRCUITO CATAI EXCLUSIVO COM GUIA EM CASTELHANO · MASSAGEM BALINESA  · VULCÃO MERAPI

2.575€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes e passeios com guia em castelhano, em 
exclusivo para clientes Catai. Seguro de viagem. 
Opção com Gili Trawangan. 3 noites de alojamento e 
pequeno-almoço. Transferes regulares em transporte local 
(cidomo, puxado por cavalos) em inglês. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio e 29 de junho, no Meliá Bali/5★ em Quarto 
Vista Jardim (oferta aplicada com 60 dias de antecedência) e 
para um mínimo de 4 pessoas. 
Supl. mín. 2 pess.: 50 € (p/pers.) . 
Taxas aéreas incluídas: QR: 470 €.

As visitas e os transferes são partilhados com outros clientes 
Catai nas mesmas datas de viagem. De 1 jul a 30 set em Bali 
o transfer de chegada será com motorista e assistência e o 
transfer de saída só com motorista (sem guia). 

Partidas
Segundas-feiras (2 mai-17 oct).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Jogyakarta. 2 noites Meliá Purosani/5★

Praia da Bali. 4 noites Meliá Bali/5★

Bedugul. 1 noite Saranam/4★

Ubud. 2 noites Kamandalu/5★

Gili Trawangan. 3 noites  Aston Sunset/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo. CATAI | 33



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

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

Dia 3 Singapura 
Pequeno-almoço. Visita matinal à cidade. Passaremos pelo 
Padang, Clube de Críquete, Casa do Parlamento, Supremo 
Tribunal e Câmara Municipal. Pararemos então no Parque 
Merlion para apreciar as vistas deslumbrantes da Baía de 
Marina,  e onde podemos tirar fotografias de The Merlion, 
uma criatura mitológica que é metade leão e metade peixe. 
Visite o Templo Thian Hock Keng, um dos mais antigos 
templos budistas/taoístas de Singapura. Continue para 
o Jardim Botânico, a casa das orquídeas e a nossa última 
paragem em Little India onde sentirá o cheiro do incenso, 
jasmim e especiarias. Tarde livre. 

Dia 4 Singapura/Malaca (260 km 4/5 h aprox.) 
Pequeno-almoço. Partida para Malaca por estrada. Após 
completar as formalidades de imigração, continuamos para 
Malaca e tempo livre para passear ao longo da Rua Jonker ou 
apreciar a comida local. 

Dia 5 Malaca/Kuala Lumpur
Meia pensão. Pela manhã, faremos um passeio a pé por 
Malaca, visitando a igreja de São Francisco Xavier, concluída 
em 1753, uma das mais antigas igrejas protestantes fora da 
Europa. Ao lado estão os Stadthuys, construídos na década 

de 1650 pelos holandeses como residência da Câmara 
Municipal e do Governador. Daqui, continuamos a subir 
a colina de S. Paulo, para ver a Igreja de S. Paulo, onde S. 
Francisco Xavier foi temporariamente enterrado antes do 
seu corpo ser transferido para Goa (InDay). Ao descermos, 
passamos pelo Palácio do Sultanato de Melaka, que é uma 
réplica em madeira do palácio do sultanato malaio do século 
XV e do Portão de St. James, parte da fortaleza, construída 
em 1511 pelos portugueses e destruída, com excepção 
do portão de entrada, pelos holandeses. Caminhamos 
pela Harmony Street, assim chamada porque os templos 
e mesquitas das três principais religiões da Malásia estão 
pacificamente lado a lado nesta estreita rua. Almoço num 
restaurante para uma degustação da cozinha malaca. Partida 
para Kuala Lumpur. 

Dia 6 Kuala Lumpur 
Pequeno almoço. Manhã livre. Durante a tarde visitaremos a 
parte histórica da cidade a pé. Conduza até à Praça Merdeka 
ou Praça da Independência, situada no centro histórico, onde 
foram construídos os edifícios administrativos coloniais, 
bem como o palácio do Sultão Abdul Samad Building, o 
Clube Real Selangor e a Igreja de Santa Maria. Visite Masjid 
Jamek, construído mesmo na confluência de dois rios, Klang 
e Gombak. A partir daí, continuaremos até Chinatown, 
através do mercado central, que oferece uma vasta gama de 
produtos criados por artistas e artesãos locais, visitaremos o 
"Sze Ya", o templo taoista mais antigo da cidade com uma 
história que remonta a 1864, e o templo hindu de Sri Maha 
Mariamman. Terminaremos a visita no parque KLCC, de onde 

poderá obter excelentes fotografias das Torres Petronas. 

Dia 7 Kuala Lumpur 
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 8 Kuala Lumpur/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal, noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada. 

SINGAPURA E MALÁSIA COLONIAL
SINGAPURA · MALÁSIA  SINGAPURA · MALACCA · KUALA LUMPUR  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · OPÇÃO DE EXTENSÃO LANGKAWI

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble34 | CATAI

2.025€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Circuito regular (partilhada com outros clientes de 
outras nacionalidades) com guia multilíngue em castelhano. 
O transfere de Singapura para Malaca é realizado em inglês, 
assim como o transfere de saída no dia 8. Seguro de viagem.
Opção com Langkawi: Transferes regulares com motorista de 
língua inglesa.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe P, para viajar 
entre 4 de maio e 14 de junho. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 435 €.

Opção com Langkawi: Tarifa baseada na Turkish Airlines, 
classe P, para viajar entre 4 de maio e 14 de junho, em H. 
Berjaya/4★ no quarto Rainforest (oferta aplicada com 60 
dias de antecedência). 
Taxas aéreas incluídas. TK:  445 €.
A Malásia tem um imposto de turismo. 
O pagamento é efectuado directamente à saída do hotel e 
varia entre 1 e 3 €. (p./quarto e noite). 
 
Partidas
Quarta-feira (4 mai-19 out). 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Singapura. 2 noites Park Regis/4★

Malacca. 1 noite Ibis Melaka/4★

Kuala Lumpur. 3 noites Meliá/4★ Sup.
Langkawi. 3 noites. Berjaya/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

Extensão Langkawi 
Dia 8 Kuala Lumpur/Langkawi 
Pequeno-almoço. Partida para Langkawi. Chegada. 

Dia 9 e 10 Langkawi 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da ilha, das suas 
praias e mangues ou para fazer compras. 

Dia 11 Langkawi/Portugal
Pequeno-almoço. Voo de regresso a Portugal, noite a bordo. 

Dia 12 Portugal
Chegada.



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

Dia 2 Manila
Chegada a Manila. Dia livre para passear pelas ruas de 
Manila, e deixar-se levar pelos seus contrastes e mistura de 
tradições. Alojamento.

Dia 3 Manila
Pequeno almoço e visita à cidade. O passeio terá início 
no distrito financeiro de Makati, um dos enclaves mais 
atractivos da cidade. Seremos então apresentados à história 
do país, visitando o Forte Bonifacio e o Cemitério Americano. 
Continuamos para o Parque Rizal, com o nome do herói 
nacional Dr. Jose Rizal. Depois de uma breve paragem 
no seu monumento, dirigir-nos-emos à histórica cidade 
murada de Intramuros, que mostra a essência da cidade 
de hoje; uma combinação de velho e novo. Continuando 
para Fort Santiago, este forte de pedra guarda a entrada da 
cidade desde Manila Bay e tem testemunhado momentos 
importantes na história filipina. Continuar ao longo da 
estrada para Quiapo, o distrito central de Manila, conhecido 
pelo seu povo como o coração da cidade, graças ao seu 
mercado e bazares. A visita terminará no cemitério chinês, 
onde encontraremos uma fusão de religiões e mausoléus 
impressionantes.

Dia 4 Manila/Cebu
Pequeno-almoço. Partida em voo para Cebu. Dia livre para 
descobrir esta cidade histórica nas Filipinas. Atualmente 
Cebu, conhecida como "A Cidade Rainha do Sul", é o centro 

económico e turístico do sul do país. A melhor coisa a fazer é 
andar pelas suas ruas e ver de perto o seu modo de vida, para 
conhecer os segredos que esconde.

Dia 5 Cebu
Pequeno-almoço. O nosso passeio pela cidade começa com 
uma visita ao majestoso templo taoista, construído em 1872, 
no interior do qual se pode ver uma réplica da Muralha da 
China. Passaremos pelo Capitólio Provincial e pelo Mercado 
do Carvão, o maior e mais antigo da cidade, onde os 
agricultores de Cebu se reúnem. Visite a Basílica Minore del 
Santo Niño, que alberga a venerada estátua do Menino Jesus 
datada do tempo de Magalhães e muito perto da Basílica 
teremos a oportunidade de ver a Cruz de Magalhães, o local 
onde o Cristianismo foi estabelecido pela primeira vez em 
Cebu. Continuaremos para Fort San Pedro, o primeiro reduto 
militar do país. A última paragem será a Casa Gorordo, lar do 
primeiro bispo filipino Juan Gorordo. Hoje abriga um museu 
repleto de relíquias antigas que o ajudarão a imaginar como 
viveram no século XIX.

Dia 6 Cebu/Bohol
Pequeno-almoço. Iremos ao cais para embarque no ferry com 
destino à paradisíaca ilha de Bohol. Esta ilha, juntamente 
com outras ilhas, é uma jóia a ser descoberta, tanto pela sua 
natureza como pelas suas espetaculares praias. O resto do 
dia à vontade.

Dia 7 Bohol
Meia pensão. Hoje faremos uma excursão de um dia inteiro 
à bela paisagem rural de Bohol. A primeira paragem será 

na Fundação Tarsier na cidade de Corella, que serve de 
refúgio para os primatas mais pequenos e adoráveis do 
mundo, o Tarsier. Aqui teremos a oportunidade de observar 
estes pequenos e invulgares animais no seu habitat 
natural. Conduzimos então até Baclayon, onde faremos 
uma breve paragem no Blood Compact Site, uma escultura 
comemorativa que simboliza a amizade histórica entre os 
espanhóis e filipinos. Visite a centenária Igreja Baclayon, que 
alberga uma importante colecção de arte religiosa. Através 
da floresta artificial de Bilar, chegaremos aos espectaculares 
Chocolate Hills, a maravilha geológica do país. Pare para 
admirar esta paisagem invulgar composta por mais de 1.260 
colinas. À distância estas colinas parecem enormes gotas 
de doces e são chamadas de "chocolate" porque mudam 
de cor de acordo com a estação, no Verão a cor é castanha. 
Terminaremos o passeio na cidade de Loboc com um cruzeiro 
no rio Loay. Almoço a bordo, enquanto desfruta da vista dos 
manguezais e plantações de palmeiras.

Dia 8 Bohol
Meia pensão. Hoje faremos uma excursão à ilha de Pamilacan 
para desfrutar das suas águas e beleza. Almoço piquenique.

Dia 9 Bohol/Manila/Portugal
Pequeno-almoço. Partida no voo de regresso via Manila. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

A ESSÊNCIA DAS FILIPINAS
FILIPINAS MANILA · CEBU · BOHOL 
CIRCUITO REGULAR COM GUIAS EM CASTELHANO 

2.620€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular,  classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Circuito regular (partilhado com outros clientes), 
com guia em castelhano. Assistência à chegada a cada 
cidade com um guia castelhano, excepto os transferes que 
são efectuados em inglês. A visita no dia 8 será com um guia 
de língua inglesa. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 2 de maio e 14 de junho, em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. TK: 450 €. 
Não existe uma classificação oficial dos hotéis nas Filipinas. 
A classificação dada é meramente indicativa e corresponde 
às normas do país. 

Partidas
Segunda-feira (2 mai -17 out).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Manila. 2 noites The Picasso Boutique/4★

Cebú. 2 noites Costabella Tropical Beach/4★

Bohol. 3 noites The Bellevue Resort/4★

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

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



Vietname, Camboja, Myanmar e Laos. 
INDOCHINA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte 
válido por pelo menos 6 meses a partir da data de 
regresso (pelo menos 2 páginas em branco). Outras 
nacionalidades, por favor consultar.   

VIETNAME. Visto. Para estadias inferiores a 15 dias, não 
é necessário visto. Para estadias superiores, ou entradas 
múltiplas, o visto é tratado na chegada ao país (mediante 
carta de autorização). Preço: US $25 por pessoa.  

CAMBOJA. O visto é obtido à chegada. São necessárias 2 
fotos tipo passaporte. Preço: US $35.

MYANMAR. O visto é obtido online através do site https://
evisa.moip.gov.mm. Preço: US $50 a pagar com cartão de 
crédito.

LAOS. O visto é obtido à chegada. São necessárias 2 fotos 
tipo passaporte e 5 páginas em branco no passaporte. 
Preço: US $55. 

  

INTERESSA SABER

VACINAS OBRIGATÓRIAS. Não existem vacinas obrigatórias para os viajantes da União Europeia. 

NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos o seguro Proteção Plus.

Vistos e gratificações não incluídos. 

36 | CATAI



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

Dia 2 Hanói 
Chegada. Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3 Hanói 
Pequeno-almoço. Visita do exterior do Mausoléu de Ho Chi 
Minh, a Casa de Ho Chi Minh, Pagode Tran Quoc, museo de 
etnologia e Van Mien, e passeio em "triciclo". 

Dia 4 Hanói/Baía de Halong 
Pensão completa. Saída na baía de Halong. Embarcaremos 
para realizar um cruzeiro de dia completo pela baía. Almoço 
e jantar a bordo. 

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Hoian 
Meia pensão. Terminamos o cruzeiro. Regresso por estrada 
para Hanói. Partida em voo para Danang. Chegada e 
continuação por estrada para Hoian. Jantar no hotel. 

Dia 6 Hoian 
Meia pensão. Percorreremos Hoian a pé, para ver as 
antigas casas e a sua famosa ponte japonesa de madeira. 
Terminaremos com um passeio em barco pelo rio Thu Bon, 
onde visitaremos algumas aldeias da zona. Almoço num 
restaurante. Tarde livre. 

Dia 7 Hoian/Hué 
Meia pensão. Saída por estrada para Hué. Veremos a antiga 
cidade Imperial, o túmulo do imperador Tu Duc, daremos um 
passeio em barco pelo Rio Perfum, para visitar o Pagode de 
Thien Mu e o mercado Dong Ba. Almoço num restaurante. 

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Ho Chi Minh. Visita 
panorâmica da cidade: veremos Cho Lon (o bairro chinês), 
com o pagode Thien Hau e veremos o pagode Ngoc Hoang.  

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh
Meia pensão. Excursão de dia completo à província de Bentre 
no Delta do Mekong, um lugar famoso pela sua grande 
variedade de marisco fresco e frutas, sendo considerada "a 
terra do coco". Visita à aldeia em "xe loi" (triciclo tradicional). 
Passeio em sampana pelo rio para desfrutar da vida local, 
veremos uma casa local e desfrutaremos de algumas frutas. 
Almoço numa casa local. Seguimos pelo rio Mekong até a 
uma fábrica de coco e um forno de tijolos. Regresso. 

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

Dia 11 Portugal 
Chegada.

Pre-Extensão Sapa
Dia 1 Portugal/Hanói 
Partida em voo pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Hanói/Lao Cai 
Chegada a Hanói. Day use a partir das 13h00 no hotel local, 
até à hora do transfer à estação de comboio. Partida em 
comboio noturno para Lao Cai. Noite em comboio). 

Dia 3 Lao Cai/Sapa 
Meia pensão. Chegada a Lao Cai. Pequeno-almoço. Visita 

do mercado de Coc Ly, onde vão as tribos e comerciantes 
próximos a vender as suas mercadorias locais. Almoço num 
restaurante. Regresso a Sapa. 

Dia 4 Sapa/Hanói
Meia pensão. Visita do vale Muong Hoy, onde vivem as tribos 
Hmong Negro e Giay. Faremos um ligeiro trekking pelos 
campos de arroz, desde Lao Chai até Ta Van, onde veremos 
uma escola local. Almoço. Saída por estrada de regresso a 
Hanói (aprox. 5 h 30 min) 

Incorporação no tour Vietname, 2º dia de viagem.

Extensão Praias da  Tailândia, Vietname 
ou Maldivas 

Dia 10 Ho chi Minh/Praia da Tailândia (Phuket, Krabi 
ou Koh Samui), Vietname (Nha Trang ou Phu Quoc) ou 
Maldivas 
Pequeno-almoço. Saída em voo com destino à praia 
escolhida, via Bangkok. Transfere para o hotel. 

Dias 11 au 13 Praia da Tailândia, Vietname ou Maldivas 
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 14 Praia da Tailândia, Vietname ou Maldivas/
Portugal 
Pequeno-almoço. Saída em voo de regresso a Portugal, pela 
rota escolhida. Noite a bordo.  

Dia 15 Portugal 
Chegada.

VIETNAME 
VIETNAME HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · OPÇÃO PRE-EXT. SAPA - EXT. PRAIAS 

1.875€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 4 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Transfers exclusivos em 
inglês ou castelhano (conforme disponibilidade). Visitas com 
guias em castelhano, exclusivo para clientes Catai (exceto 
a noite na Baía de Halong em barco, que é feito sem guia 
a bordo, com a tripulação do navio em inglês). Seguro de 
viagem. 
Opção com Sapa: 2 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas exclusivas para clientes Catai com guia 
local em castelhano. Minibus regular (partilhado com mais 
clientes) de Sapa para Hanói.
Opção com praias do Vietname: Transfers regulares 
(compartilhados com mais clientes) com motorista (sem guia)
Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. 
Opção com Maldivas: Traslados regulares (compartilhados 
com mais clientes) em lancha, hidroavião ou voo doméstico 
dependendo do hotel escolhido. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar de 3 de maio a 20 de setembro, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. VN: 340 €. 
Opção Sapa: Preço desde baseado em voos na Vietnam 
Airlines, classe E, para viajar de 1 de maio a 18 de setembro, 
em hotéis indicados. Taxas aéreas incluídas. VN: € 340. 
Opção com Praia: Preço desde baseado em voos na Turkish 
Airlines, classe V/U para viagens de 3 de maio a 20 de 
setembro, em hotéis indicados no hotel Patong Merlin/4★ 
em Phuket em quartos superiores. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €.
As visitas e os transferes são partilhados com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas. 
Pré-extensão da Sapa: O comboio local para a Sapa é 
simples, com cabines quádruplas partilhadas de 4 camas 
e casa de banho partilhado em cada carruagem, sem 
serviço de limpeza durante o viagem. O ar condicionado é 
centralizado e não é regulável. O comboio não possui tem 
vagão-restaurante, mas oferece serviço de refeições leves e 
bebidas. 
Supl. cabine quádrupla privada para duas pessoas (p./pers): 
55 €.
 

Partidas
Terças-feiras (3 mai-7 dez). 
Pre-extensão Sapa: Domingos (1 mai-6 dez). 
Notas de partida:
Turkish Airlines/Vietnam Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites La Casa/4★

Baía de Halong. 
1 noite

Indochina Sails 

Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4★

Hue. 1 noite Eldora/4★

Ho Chi Minh. 
2 noites

Grand/4★

Tren. 1 noite Sapaly o Fanxipan (cabina cuádruple) 
Sapa. 1 noite Pistachio/4★

Praia. 4 noites Segundo praia o hotel escolhido.

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 37
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Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 6 almoços e 2 
jantares (bebidas não incluídas). Vietname e Camboja. Visitas 
com guias em castelhano exclusivamente para Clientes Catai 
(exceto a noite na Baía de Halong de barco, sem guia a bordo, 
com a tripulação do navio em inglês). Transfers exclusivos 
Catai, em Inglês ou castelhano (conforme disponibilidade). 
Seguro de viagem.
Opção com Sapa: 2 noites em regime de alojamento e 
pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas exclusivas para clientes Catai com guia 
local em castelhano. Minibus regular (partilhado com mais 
clientes) de Sapa para Hanói.
Opção com Laos: 2 noites em regime de alojamento e 
pequenoalmoço. 1 almoço (bebidas não incluídas). Visitas 
exclusivas para clientes Catai com guia local em castelhano. 
Transferes exclusivos para clientes Catai em inglês ou 
espanhol (dependendo da disponibilidade).

Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. 
Opção com Maldivas: Traslados regulares (compartilhados 
com mais clientes) em lancha, hidroavião ou voo doméstico 
dependendo do hotel escolhido. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Vietnam Airlines, classe E, para 
viagens de 3 de maio a 5 de julho,nos hotéis de categoria B. 
Taxas aéreas incluídas. VN: 360 €.
Opção Sapa ou Laos: Preço desde baseado em voos na 
Vietnam Airlines, classe E, para viagens de 1 de maio 3 de 
julho, nos hotéis de categoria B, com a opção Sapa. 
Taxas aéreas incluídas. VN: 360 €.

Opção com Praia: Preço desde baseado em voos na 
Turkish Airlines, classe P/U, para viagens de 3 de maio a 
18 de outubro, em hotéis da categoria B, no hotel Patong 
Merlin/4★ em Phuket em quartos superiores.
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €.
As visitas e os transferes são partilhados com mais clientes 
Catai que viajam nas mesmas datas. 
Sapa: O comboio local para a Sapa é simples, com cabines 
quádruplas partilhadas de 4 camas e casa de banho 
partilhado em cada vagão, sem serviço de limpeza durante 
o viagem. O ar condicionado é centralizado e não é regulável. 
O comboio não possui tem vagão-restaurante, mas oferece 
serviço de refeições leves e bebidas. 
Sup. Cabine quádrupla privada para duas pessoas (p./pers): 
55 €.
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Dia 1 Portugal/Hanói 
Partida em voo com destino a Hanói, pela rota escolhida. 
Noite a bordo. 

Dia 2 Hanói 
Chegada a Hanói, cidade que combina a elegância dos 
edifícios de época francesa com as suas ruelas da parte 
antiga. Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3 Hanói 
Pequeno-almoço. Visita do exterior do Mausoléu de Ho Chi 
Minh, a Casa de Ho Chi Minh, em madeira de teca, seguido 
do Pagode Tran Quoc. Continuamos com a visita do museu 
de etnologia e Van Mien, "o Templo da Literatura". Pela tarde, 
passeio em "triciclo" pelo antigo Hanói. 

Dia 4 Hanói/Baía de Halong 
Pensão completa. Saída por estrada atravessando terras 
de arrozais, até chegar a Hong Gai, uma aldeia na baía 
de Halong, um dos lugares mais belos do Vietname. 
Embarcaremos para realizar um cruzeiro de dia completo 
pela baía, numa paisagem de uma beleza serena. Vemos 
juncos e sampanas atravessando as águas de cor esmeralda. 
Almoço e jantar a bordo. 

Dia 5 Baía de Halong/Hanói/Hoian 
Meia pensão. Terminamos o cruzeiro. Regresso por estrada 
para Hanói. Partida em voo para Danang. Chegada e 
continuação por estrada para Hoian. Jantar no hotel. 

Dia 6 Hoian 
Meia pensão. Percorremos Hoian a pé, para ver as 
antigas casas e a sua famosa ponte japonesa de madeira. 
Terminaremos com um passeio em barco pelo rio Thu Bon, 
onde visitaremos algumas aldeias da zona. Almoço num 
restaurante. Tarde livre. 

Dia 7 Hoian/Hué 
Meia pensão. Saída por estrada para Hué, uma das cidades 
mais belas do Vietname. Foi a capital do país de 1802 a 1945 
convertendose no maior centro cultural, religioso e educativo 
da região. Visita da cidade de Hué, veremos a antiga cidade 
Imperial, o túmulo do imperador Tu Duc, daremos um 
passeio em barco pelo rio Perfume (Song Huong), para 
visitar o Pagode de Thien Mu (da Dama Celeste) e o mercado 
Dong Ba. Almoço num restaurante. 

Dia 8 Hué/Ho Chi Minh 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Ho Chi Minh, antiga 
Saigão. Visita panorâmica da cidade: veremos Cho Lon (o 
bairro chinês), com o pagode Thien Hau e veremos o pagode 
Ngoc Hoang. Tempo livre para descobrir no centro da cidade, 
a Catedral de Notre Dame, os Correios, a rua Dong Khoi ou o 
mercado de Ben Thanh. 

Dia 9 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh 
Meia pensão. Excursão de dia completo à província de Bentre 
no Delta do Mekong, um lugar famoso pela sua grande 

variedade de mariscos fresco e frutas, sendo considerada 
"a terra do coco". Visitamos a aldeia em "xe loi" (triciclo 
tradicional). Passeio em sampana pelo rio para desfrutar 
da vida local, veremos uma casa local e desfrutaremos de 
algumas frutas. Almoço numa casa local. Seguimos pelo 
rio Mekong até a uma fábrica de coco e um forno de tijolos. 
Regresso por estrada para Ho Chi Minh. 

Dia 10 Ho Chi Minh/Siem Reap 
Pequeno-almoço. Manhã livre. Partida em voo para Siem 
Reap. Transfer ao hotel. 

Dia 11 Siem Reap (Angkor) 
Meia pensão. Veremos o Bayon, o terraço dos elefantes, o 
terraço do Rei Leproso, Phimean Akhas e o Taprohm. Almoço 
num restaurante. Pela tarde visita do templo principal, 
Angkor Wat, "templo da capital". 

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

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

Dia 14 Portugal 
Chegada.

VIETNAME E CAMBOJA 
VIETNAME · CAMBOJA HANÓI · BAÍA DE HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP 1.875€

14 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS
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A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.



Partidas
Terças-feiras (3 mai-6 dez) .
Pre-ext. Sapa ou Laos: 
Domingos (1 mai-4 dez).
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cat. B Cat. A

Hanói. 2 noites La Casa/4★ Meliá/5★ 
Baía de Halong. 1 noite Indochina Sails Indochina Sails
Hoian. 2 noites Hoian Little Beach/4★ Palm Garden/5★

Hue. 1 noite Eldora/4★ Pilgrimage/5★

Ho Chi Minh. 2 noites Grand/4★ Sofitel Plaza 5★

Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4★ Borei Angkor/5★

Comboio. 1 noite Sapaly o Fanxipan (cabina quádrupla)
Sapa. 1 noite Pistachio/4★ Pistachio/4★

Luang Prabang. 2 noites Maison Dalabua/3★ Sup. Victoria Xieng Thong Palace/5★

Praia (Tailândia ou Maldivas). 4 noites Segundo praia ou hotel escolhido.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

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

PRE-EXTENSÃO SAPA OU LAOS  
EXTENSÃO PRAIA NA TAILÂNDIA OU MALDIVAS  2.325€

18 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS2.195€

16 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Pré-extensão Sapa
Dia 1 Portugal/Hanói 
Partida em voo pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Hanói/Lao Cai 
Chegada a Hanói. Day use a partir das 13h00 no hotel local 
(Cosiana ou similar), até à hora do transfer à estação de 
comboio. Partida em comboio noturno para Lao Cai. Noite 
em comboio).

Dia 3 Lao Cai/Sapa 
Meia pensão. Chegada pela manhã a Lao Cai. 
Pequenoalmoço. Visita do mercado de Coc Ly, um mercado 
colorido onde vão as tribos e comerciantes próximos a 
vender as suas mercadorias locais. Almoço num restaurante. 
Regresso a Sapa. 

Dia 4 Sapa/Hanói
 Meia pensão. Visita do vale Muong Hoy, onde vivem as tribos 
Hmong Negro e Giay. Faremos um ligeiro trekking pelos 
campos de arroz, desde Lao Chai até Ta Van, onde veremos 
uma escola local. Almoço. Saída por estrada de regresso a 
Hanói (aprox. 5 h 30 min) 

Incorporação no circuito do Vietname, 2º dia de viagem.

Pré-extensão Laos
Dia 1 Portugal/Luang Prabang
Partida em voo pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Luang Prabang 
Chegada a Luang Prabang. Transfers ao hotel. Resto de dia 
livre. 

Dia 3 Luang Prabang 
Meia pensão. Visita do templo Vat Xiengthong, é o mais belo 
da cidade, mais tarde saída em barco para visitar as Grutas de 
Pak Ou. Almoço num restaurante. Pela tarde visita do antigo 
Palácio Real, agora Museu Nacional, o templo Vat Mai e o Vat 
Visout. Terminamos subindo à colina Phousei. 

Dia 4 Luang Prabang/Hanói 
Pequeno-almoço. Pela manhã assistimos à procissão diária 
dos monges. Regresso ao hotel para o pequeno-almoço. 
Saída para visitar as belas cascatas de Khouang Sy, ver a 
paisagem e mergulhar nalguma das piscinas naturais. De 
regresso a Luang Prabang paragem numa aldeia local. Pela 
tarde partida em voo para Hanói. 

Incorporação no circuito Vietname, no 2º dia da viagem.

Extensão Praias da Tailândia ou 
Maldivas
Dia 13 Siem Reap/Praia da Tailândia (Phuket, Krabi ou 
Samui) ou Maldivas 
Pequeno-almoço. Saída em voo com destino à praia 
escolhida, via Bangkok. Transfere para o hotel. 

Dias 14 au 16 Praia da Tailândia ou Maldivas 
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 17 Praia da Tailândia ou Maldivas/Portugal 
Pequeno-almoço. Saída em voo de regresso a Portugal, pela 
rota escolhida. Noite a bordo. (Em algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno com chegada a Portugal no mesmo 
dia). 

Dia 18 Portugal 
Chegada.



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

Dia 2 Hanói 
Chegada a Hanói. Pela tarde daremos um passeio em 
rickshaw (um triciclo puxado por uma bici) pelo velho Hanói. 
Alojamento. 

Dia 3 Hanói/Lao Cai
Meia pensão. Visita pelo exterior do Mausoléu de Ho Chi 
Minh (abre todos os dias menos às segundas, sextas e os 
meses de setembro e outubro). Muito perto do mausoléu 
encontra-se o Palácio Presidencial (visita exterior), e a casa 
sobre Palafitas de Ho Chi Minh. À saída visitamos o Pagode 
do Pilar Único ou de uma só coluna e visita ao Museu de 
Etnologia. Almoço num restaurante. A visita continua com o 
Templo da Literatura. Pe la tarde, dirigimo-nos ao lago Hoan 
Kiem onde se encontra o Templo da Montanha de Jade (Ngoc 
Son), ao qual se acede pela célebre Ponte do Sol Nascente 
e que foi erigida durante o século XVIII. Transfer à estação, 
partida em comboio até Lao Cai. 

Dia 4 Lao Cai/Sapa
Meia pensão. Chegada pela manhã a Lao Cai. Pequeno-
almoço no hotel. Saída para o vale onde vivem as tribos 
H’mong e Giay, visita de Lao Chai e Ta Van (tribos Giay). 
Regresso a Sapa. Almoço num restaurante. Visita do seu 
colorido mercado. 

Dia 5 Sapa/Hanói 
Meia pensão. Visita da cascata do "amor". Seguimos para 

a aldeia de Ban Khoang, onde veremos os Hmong negros 
e os Zao vermelhos, tudo entre uma paisagem espetacular 
de arrozais. Almoço num restaurante. Saída por estrada para 
Hanói (5h30 min. aprox). Chegada a Hanói. 

Dia 6 Hanói/Baía de Halong 
Pensão completa. Saída para a Baía de Halong.  
Desfrutaremos observando os campos de arroz, os búfalos 
de água e a vida diária do campo. Chegada a Halong onde 
embarcaremos num junco tradicional de madeira. Almoço 
no barco. Mais tarde veremos a gruta Sung Sot, uma das 
mais atrativas e interessantes e com um pouco de sorte 
contemplaremos um esplêndido entardecer. Jantar no barco. 

Dia 7 Baía de Halong/Hanói/Danang/Hoian 
Pequeno-almoço. Continuaremos a explorar a magnífica 
baía. Desembarcamos e partiremos para o aeroporto para 
voar para Danang. Chegada e transfer ao hotel em Hoian. 

Dia 8 Hoian 
Meia pensão. Visita a pé da bela cidade de Hoian, veremos 
a ponte japonesa, o Pagode Phuoc Kien, o museu e as casas 
dos comerciantes. Almoço num restaurante. Pela tarde 
visitaremos a localidade da cerâmica de Thanh Ha. 

Dia 9 Hoian/Hué 
Meia pensão. Saída por estrada para Hué. Visita da Cidade 
Imperial e o túmulo de Tu Duc. Veremos o Pagode de Thiem 
Mu às margens do rio e terminaremos no mercado de Dong 
Ba. Almoço num restaurante. 

Dia 10 Hué/Ho Chi Minh
Meia pensão. Partida em voo para Ho Chi Minh e visita 
panorâmica da cidade passando pelos exteriores do edifício 
dos correios, catedral de Notredame e do museu da guerra. 
Almoço num restaurante. Pela tarde, visita ao mercado 
chinês de Cholon. 

Dia 11 Ho Chi Minh/Delta do Mekong/Ho Chi Minh 
Pensão completa. Saída por estrada para My Tho no Delta do 
rio Mekong, onde apanharemos uma embarcação local para 
desfrutar dos estreitos canais e da vida local. Almoço num 
restaurante. Regresso por estrada a Ho Chi Minh. Jantar num 
restaurante. 

Dia 12 Ho Chi Minh/Siem Reap 
Meia pensão. Partida em voo para Siem Reap. Almoço num 
restaurante. Passeio de barco pelo lago Tonle Sap, para ver as 
aldeias locais flutuantes. No regresso, paragem no centro de 
artesanato de Angkor. 

Dia 13 Siem Reap (Angkor) 
Meia pensão. Visita ao Bayon, os terraços dos elefantes e o 
terraço do Rei Leproso, Phimean Akhas e o Taprohm. Almoço 
num restaurante. Pela tarde, visita do templo principal, 
Angkor Wat, "templo da capital". 

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

Dia 15 Portugal 
Chegada.

VIETNAME ESPETACULAR E CAMBOJA 
VIETNAME · CAMBOJA HANÓI · LAO CAI · HALONG · HOIAN · HUE · HO CHI MINH · SIEM REAP 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble40 | CATAI

2.635€

15 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reserva em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 10 almoços e 1 
jantar (bebidas não incluídas). Vietname e Camboja. Visitas 
com guias em  castelhano exclusivamente para Clientes Catai 
(exceto a noite na Baía de Halong de barco, sem guia a bordo, 
com a tripulação do navio em inglês). Transfers exclusivos 
Catai, em Inglês ou  castelhano (conforme disponibilidade). 
Seguro de viagem. 
Suplemento de upgrade comboio para Sapa 
Comboio metálico ou similar, cabine quádrupla em ocupação 
de duas pessoas: €55 (p / pessoa).  Comboio Victoria, cabine 
quádrupla partilhada: € 76 (p / pessoa).  Comboio Victoria, 
cabine quádrupla em ocupação para duas pessoas: € 132 (p 
/ pessoa).

Interessa saber
Preço desde baseado na Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar de 3 de maio a 5 de julho, em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. VN:  360 €. 

As visitas e os traslados são compartilhados com mais 
clientes Catai que coincidem nas mesmas datas de viagem. 
Ou combo local para Sapa é simples, com cabines quádruplas 
divididas em 4 camas e casa de banho dividida em cada 
vagão, com serviço de limpeza durante ou em viagens. O 
ar condicionado e centralizado e não regulado. O comboio 
não possui tem vagãorestaurante, mas oferece serviço de 
refeições ligeiras e bebidas.
 A viagem tem a duração aproximada de 10 horas (335 km). A 
viagem Sapa / Hanói é por estrada, com duração aproximada. 
5 h 30 min., Mais de 5 pessoas em minibus privado, entre 2 
a 4 pessoas em autocarro partilhado com mais passageiros.

Partidas
Segundas-feiras (3 mai-17 oct).
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 2 noites The Ann/4★

Baía de Halong. 1 noite Paradise Elegance
Comboio. 1 noite Comboio local Chapa (cabina 

cuádruple)

Sapa. 1 noite Sapa Legend/3★

Hoian. 2 noites Hoian Central Boutique/4★

Hue. 1 noite Eldora/4★

Ho Chi Minh. 2 noites Harmony Saigon/4★

Siem Reap. 2 noites Lotus Blanc/4★

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

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



Dia 1 Portugal/Hanói 
Voo para Hanói, pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Hanói 
Chegada a Hanói, uma cidade que nos surpreenderá com as 
suas ruas estreitas, lojas e mercados. Alojamento. 

Dia 3 Hanói/Hoa Lu/Hanói 
Meia pensão. Partida para Hoa Lu, antiga capital do século 
X. Veremos os templos das dinastias Dinh e Le. Continuamos 
para a aldeia Van Lam. Almoço em restaurante. Embarque em 
barcos tradicionais para um espectacular passeio de 3 horas 
pelos canais estreitos e pelas grutas. Terminamos com uma 
visita ao Bich Dong Pagoda. Regresso por estrada a Hanói. 

Dia 4 Hanói/Lao Cai 
Pequeno-almoço e visita à cidade: o exterior do Mausoléu 
de Ho Chi Minh, a sua antiga casa, o Pagode de um pilar e 
Tran Quoc Pagoda. Continuamos para o Museu de Etnologia 
(fechado às segundas-feiras) e para o Templo de Literatura. 
Tempo livre até à hora do transfere para a estação de 
comboios. Partida de comboio para Lao Cai. Noite a bordo. 

Dia 5 Lao Cai/Sapa 
Chegada de manhã cedo a Lao Cai. Continuamos por estrada 
até ao hotel. Pequeno-almoço, seguido por visita às cataratas 
de Tien Sa, à povoação de Cat Cat e subida até ao topo da 
montanha Ham Romg para uma vista panorâmica. Pela 
tarde, visita à cidade da Sapa e ao seu colorido mercado.

Dia 6 Sapa
Meia pensão. Partida para o vale habitado pelas tribos, 
começando com uma caminhada de 2 km pela aldeia Lech, 
onde veremos uma casa local onde nos aguarda um encontro 
com o povo da tribo Dzao Vermelha para conhecer o seu 
modo de vida. No regresso, visita a um terraço de arrozais 
e a uma ponte suspensa de onde podemos contemplar uma 
vista panorâmica. Almoço em restaurante. 

Dia 7 Sapa/Lao Cai/Hanói 
Meia pensão. Partida para visitar um dos mercados da região 
(poderia ser Cocly, Cancau ou outra aldeia, dependendo do 
dia da semana). Almoço em restaurante. Regresso a Hanói 
por estrada (aprox. 5/6 horas). Chegada a Hanói. 

Dia 8 Hanói/Baía de Halong 
Pensão completa. Partida por estrada para a Baía de Halong. 
Embarque para realização de cruzeiro de dia completo pela 
baía. O cenário é de uma beleza serena. Almoço e jantar a 
bordo.

Dia 9 Baía de Halong/Hanói 
Pequeno-almoço. Continuamos a desfrutar da navegação até 
ao meio-dia. Desembarque e partida por estrada para Hanói. 
Durante o caminho, paragem numa aldeia em Bac Ninh para 
visita a uma variedade de olarias. Chegada a Hanói. 

Dia 10 Hanói/Siem Reap 
Pequeno almoço. Manhã livre. À tarde, partida em voo para 
a Siem Reap, ponto de entrada para os templos de Angkor. 

Dia 11 Siem Reap (Angkor) 
Meia pensão. Visita à grande cidade de Angkor, a visita inclui 
os famosos templos de Bayon, Baphuon, Phymean Akhas, o 
Terraço do Elefante e o Terraço do Rei Leproso. Continuamos 
para Ta Prohm, famoso pelas raízes das árvores que se 
enraizaram entre o templo ao longo dos séculos. Almoço em 
restaurante. Visita pela tarde ao magnífico Angkor Wat, uma 
obra-prima arquitectónica construída no século XII. A visita 
termina nos templos Pre Rup de onde se pode desfrutar de 
um pôr-do-sol sobre os templos.

Dia 12 Siem Reap (Angkor) 
Meia pensão. Na visita matinal dos templos Banteay Srei, 
mais conhecida como a cidadela das mulheres e Banteay 
Samre, situada a cerca de 30 km do complexo principal. 
Almoço no hotel. Durante a tarde, viagem de barco até às 
aldeias flutuantes no Lago Tonle Sap. 

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

Dia 14 Portugal
Chegada.

TRIBOS DE VIETNAME E ANGKOR  
VIETNAME · CAMBOJA  HANÓI · BAÍA DE HALONG · LAO CAI · SAPA · SIEM REAP 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO

2.195€

14 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Visitas e circuito com guias em castelhano, 
em exclusivo para clientes Catai (excepto a noite na Baía de 
Halong, que é realizada sem guia a bordo, e com a tripulação 
do barco a falar inglês). Transferes em inglês ou castelhano 
(dependendo da disponibilidade). Mini-autocarros regulares 
(partilhados com outros clientes) da Sapa para Hanói. Seguro 
de viagem

Interessa saber
Preço desde baseado na Vietnam Airlines, classe E, para 
viajar entre 1 de maio e 6 de julho, em hotéis indicados, para 
um mínimo de 6 pessoas. Mín. 2 pessoas: 435 euros (p./
pessoas). 
Taxas aéreas incluídas: VN: 340 €. 
As excursões e os transferes são partilhadas com outros 
clientes Catai nas mesmas datas de viagem.

Sapa: O comboio local para a Sapa é simples, com cabines 
quádruplas partilhadas de 4 beliches e uma casa de banho 
partilhada em cada carruagem, sem serviço de limpeza.  O 
ar condicionado é centralizado e não é ajustável. O comboio 
não tem um vagão restaurante, mas tem um serviço ligeiro 
de refeições e bebidas. 
Sup. cabine quádrupla privada para duas pessoas: 55 € (p./
pessoas)

Partidas
Diárias (1 mai-19 dez)
Notas de partida:
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Hanói. 4 noites La Casa/4★

Comboio. 1 noite Fanxipan (cabina cuádruple) 
Sapa. 2 noites Pistachio/4★

Baía de Halong. 1 noite Indochina Sails
Siem Reap. 3 noites Lotus Blanc/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 6 pessoas em quarto duplo. CATAI | 41



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

Dia 2 Yangon 
Chegada a Yangon. Transfer ao hotel. Alojamento. 

Dia 3 Yangon/Bagan
Meia pensão. Partida em voo para Bagan. Visita subindo 
a um templo onde teremos uma panorâmica de a zona 
arqueológica. De seguida, visita dos templos e pagodes mais 
importantes. Almoço num restaurante. Pela tarde, subimos a 
uma charrete que nos levará entre as ruínas dos templos até 
chegarmos na cima para apreciar o entardecer. 

Dia 4 Bagan 
Meia pensão. Visitamos o colorido mercado local de Nyaung 
e o Templo, o mais maciço e com o melhor e fino trabalho em 
tijolos. Depois, visita a um dos artesanatos mais famosos de 
Myanmar, o lacado, perto da aldeia de Myingabar. Visita de 
uma autêntica aldeia birmanesa. Almoço num restaurante.  
Passeio de barco pelo rio durante o entardecer. 

Dia 5 Bagan/Mandalay 
Meia pensão. Partida em voo para Mandalay. Chegada e 
breve paragem num mercado local, antes de continuar o 
nosso caminho para visitar a ponte de teca de U-Bein, com 
mais de 200 anos de antiguidade e localizada na antiga 
capital de Amarapura. Também visitaremos o Mosteito de  

Mahagandayon. Almoço num restaurante. Visitaremos o 
precioso mosteiro de madeira de Shwenadaw e o Pagode 
de Kuthodaw. Desfrutaremos do entardecer nas colinas de 
Mandalay. 

Dia 6 Mandalay/Lago Inle 
Meia pensão. Partida em voo para Heho. Chegada e 
continuação por estrada até Nyaungshwe nas margens do 
lago. Transfer de barco até chegar ao hotel. Almoço num 
restaurante. Visita de barco a uma aldeia flutuante, ao 
mosteiro dos gatos e ao pagode Phaung Daw Oo. 

Dia 7 Lago Inle 
Meia pensão. Saída de barco para ver um dos mercados 
locais (alternam todos os dias da semana). Ali veremos as 
pessoas das tribos que descem das colinas para vender os 
seus produtos e se reunem. Dali nos dirigimos à localidade 
de Indein. Nas suas casas fabricam-se o típico pão do estado 
de Shan e é um lugar ideal para ver a vida das aldeias no lago. 
Também veremos o surpreendente e espetacular complexo 
de pagodes e estupas. Almoço num restaurante. 

Dia 8 Lago Inle/Yangon 
Meia pensão. Partida em voo para Yangon. Visita da cidade, 
do Buda reclinado, localizado no Pagode de Chauk Htat 
Gyi, para finalizar no centro espiritual do país, o Pagode de 
Shewdagon. Almoço num restaurante. 

Dia 9 Yangon/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo. (Com algumas companhias aéreas o voo é 
diurno e chega a Portugal nesse mesmo dia). 

Dia 10 Portugal 
Chegada.

PAGODES DE MYANMAR 
MYANMAR YANGON · BAGAN ·  MANDALAY · LAGO INLE 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · EXTENSÃO PRAIAS DA TAILÂNDIA  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble42 | CATAI

2.190€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista (reservas em classes 
especiais). Alojamento e pequeno almoço. 6 almoços 
(bebidas não incluídas). Visitas exclusivas para clientes Catai 
com guia em castelhano. Transferes de entrada e partida em 
Yangon exclusivo Catai em inglês ou  castelhano (conforme 
disponibilidade). Seguro de viagem. 
Opção de praia na Tailândia: Transfers exclusivos para 
clientes Catai, com assistência em  castelhano (dependendo 
da disponibilidade) em Phuket e com atendimento em inglês 
em Krabi e Koh Samui. 

Interessa saber
Preço desde na Qatar Airways, classe O, para viajar de 4 de 
maio a 13 de julho, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. QR: 340 €. 
As visitas e os transferes são partilhados com mais clientes 
Catai que viajam nas mesmas datas. 

Opção com Praia da Tailândia: Preço desde baseado em voos 
na Qatar Airways, classe O, para viajar de 4 de maio a 13 de 
julho, em hotéis indicados no hotel Patong Merlin/4★ em 
Phuket em quartos superiores. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 465 €.
As visitas e os transferes são partilhados com mais clientes 
Catai que viajam nas mesmas datas. 
Dispomos de uma ampla seleção de hotéis 4★ e 5★ em 
Bangkok e nas diferentes praias da Tailândia e Bali. Consulte 
a TravelPricer em www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.

Partidas
Terças-feiras (4 mai-13 dez). 
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Yangon. 2 noites Mawtin/3★

Bagan. 2 noites Bagan Star/3★

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

Praia da Tailândia. 4 noites Segundo praia o hotel escolhido

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

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

Extensão Praias da Tailândia
Dia 9 Yangon/Praia da Tailândia (Phuket, Krabi ou 
Samui)  
Pequeno-almoço. Saída em voo com destino à praia 
escolhida, via Bangkok. Transfere para o hotel. 

Dias 10 au 12 Praia da Tailândia  
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 13 Praia da Tailândia/Portugal 
Pequeno-almoço. Saída em voo de regresso a Portugal, pela 
rota escolhida. Noite a bordo. (Em algumas companhias 
aéreas, o voo é diurno com chegada a Portugal no mesmo 
dia). 

Dia 14 Portugal 
Chegada.



Os nossos serviços
Voo regular, classe económica (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. Transferes com assistência 
em inglês ou castelhano (dependendo da disponibilidade). 
Visitas com guias locais em castelhano, exclusivo para clientes 
Catai. Seguro de viagem. 
Laos Completo. 6 almoços e 2 jantares (bebidas não 
incluídas). 
Paisagens do Camboja e do Laos. 5 almoços (bebidas não 
incluídas). 

Interessa saber
Laos Completo. Preço desde baseado na Turkish Airlines, 
classe U, para viajar entre 2 de maio e 13 de julho, em hotéis 
indicados, para um mínimo de 8 pessoas. 
Supl. mín. 2 pessoas: 820 (p./pessoas). 
Taxas aéreas incluídas: TK: 585 €.

Paisagens do Camboja e Laos. Preço desde baseado na 
Vietnam Airlines, classe E, para viajar entre 3 de maio e 5 de 
julho, em hotéis indicados, para um mínimo de 8 pessoas. 
Supl. mín. 2 pessoas: 435 € (p./pessoas). 
Taxas aéreas incluídas: VN: 465 €.

Partidas
Laos Completo.
Terças-feiras e domingos (3 mai-20 dez.)
Paisagens do Camboja e Laos 
Segundas-feiras e sábados (2 mai-19 dez.)
Notas de partida:
Laos Completo.
Turkish Airlines: Lisboa/Porto. 
Paisagens do Camboja e Laos.
Vietnam Airlines: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Laos Completo
Luang Prabang.  3 noites Maison Dalabua/3★Sup.
Vientiane. 2 noites Salana Boutique/4★

Don Daeng. 2 noites La Folie Lodge/4★

Pakse. 1 noite Residence Sisouk/3★

Paisagens do Camboja e Laos 
Siem Reap.  3 noites Lotus Blanc/4★

Luang Prabang.  3 noites Maison Dalabua/3★Sup.
Vientiane. 2 noites Salana Boutique/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 8 pessoas em quarto duplo. CATAI | 43

Dia 1 Portugal/Luang Prabang 
Voo para Luang Prabang, pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Luang Prabang
Chegada a Luang Prabang.  Alojamento.   

Dia 3 Luang Prabang/Pak Ou/Luang Prabang 
Meia pensão. Visita ao templo da Tanga Xieng Thong. 
Viagem de barco no rio Mekong para ver as cavernas de 
Pak Ou. Almoço num restaurante. No caminho de regresso 
paramos nas aldeias de Ban Xang Khong.  Terminar o dia com 
um belo pôr-do-sol de Wat Phabath Tai.

Dia 4 Luang Prabang/Kuang Si/Luang Prabang 
Meia pensão. Partida para as cascatas de Kuang Si. Durante 
o caminho veremos a aldeia de Ban Na Ouane. Almoço em 
restaurante. Regresso a Luang Prabang e visita a Wat Visoun, 
That Makmo e Wat Aham. Subida à Colina Phousi para uma 
bela vista panorâmica. 

Dia 5 Luang Prabang/Vientiane 
Meia pensão. Visita do Museu Nacional e do Templo do IVA 
Mai. Almoço em restaurante. Partida em voo para Vientiane. 

Dia 6 Vientiane
Meia pensão. Visita do templo Wat Sisaket, do Hor Phra Keo, 
da Stupa That Luang e do Monumento Patuxai. Almoço em 
restaurante. À tarde, visita ao Parque do Buda e ao Centro de 
Desenvolvimento da Mulher do Laos. 

Dia 7 Vientiane/Pakse/Vat Phou/Don Daeng 
Pensão completa. Partida em voo para Pakse. Veremos 
o mercado da manhã. Partida de barco tradicional para a 
antiga capital de Champassak, chegada e continuamos até 
ao famoso templo pré-angkoriano de Wat Phou. Almoço em 
restaurante. Continuamos para Dong Daeng. Jantar no hotel.

Dia 8 Don Daeng/Don Khon/Don Det/Don Daeng 
Pensão completa. Partida de barco para a aldeia de Ban 
Muang, continuamos por estrada para o porto de Nakasang, 
onde apanhamos o barco para Don Khon e Don Deat. Visite 
a antiga linha férrea e continue por tuk tuk até às cataratas 
de Liphi. Almoço em restaurante. Regresso a Nakasang e 
continuamos até às cataratas de Khon Phapeng. Partida de 
ferry para Don Daeng. Jantar no hotel. 

Dia 9 Don Daeng/Planalto Bolaven/Pakse 
Pequeno-almoço. Partida de ferry para Ban Muang e 
continuação por estrada até ao Planalto Bolaven, onde se 
cultiva chá e café. Visita a uma plantação, aldeia local e às 
quedas de água de Tad Fane. Regresso a Pakse.

Dia 10 Pakse/Portugal
Pequeno-almoço. Partida para voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo. 

Dia 11 Portugal
Chegada.

Dia 1 Portugal/Siem Reap 
Voo para a Siem Reap, pela rota escolhida. Noite a bordo. 

Dia 2 Siem Reap 
Chegada a Siem Reap. Transfere. Alojamento. 

Dia 3 Siem Reap (Angkor) 
Meia pensão. Visita ao Bayon, o Terraço do Elefante, o Terraço 
do Rei Leproso, o Baphuon, Phimean Akhas e Ta Prohm. 
Almoço em restaurante. Visita à tarde do templo principal, 
Angkor Wat, "templo da capital". Desfrute do pôr-do-sol do 
Templo Prerup.

 Dia 4 Siem Reap 
Meia pensão. Veremos Banteay Srey e Banteay Samre. 
Almoço no hotel. Passeio de barco à tarde no Lago Tonle Sap. 

Dia 5 Siem Reap/Luang Prabang 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Luang Prabang. 
Transfere para o hotel. 

Dia 6 Luang Prabang/Pak Pou Grottoes/Luang Prabang 
Meia pensão. Visita ao Museu Nacional (antigo Palácio 

Real). Viagem de lancha no rio Mekong até à Gruta Pak Ou, 
onde podem ser encontradas milhares de estátuas de Buda. 
Paragem, durante o caminho, na aldeia de Ban Xang Hai. 
Almoço em restaurante. No regresso, visita à aldeia de Ban 
Xang Khong. 

Dia 7 Luang Prabang/Kuang Si/Luang Prabang 
Meia pensão. Visite Wat Visoun, Thar Makmo e Wat Xieng 
Thong. Partida para as cascatas de Khouang Sy. Almoço em 
restaurante. Regresso a Luang Prabang, seguido por subida 
ao monte Phousi para contemplar a vista sobre a cidade. 

Dia 8 Luang Prabang/Vientiane 
Meia pensão. Partida em voo para Vientiane, visita de Wat 
Sisaket, do Prakeo e do mercado da manhã. Almoço em 
restaurante.Visita ao Monumento de Luang Stupa e Patuxay. 

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

Dia 10 Portugal
Chegada.

LAOS COMPLETO
LAOS LUANG PRABANG · VIENTIANE · DON DAENG · PAKSE  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO

PAISAGENS DO CAMBOJA E LAOS  
CAMBOJA · LAOS SIEM REAP · LUANG PRABANG · VIENTIANE 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIAS EM CASTELHANO

2.670€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

2.465€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS



Japão, Coreia do Sul e China.
ÁSIA ORIENTAL

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte 
válido por pelo menos 6 meses a partir da data de 
regresso. Outras nacionalidades, por favor consultar. 

JAPÃO. Não é necessário visto. 

COREIA DO SUL. Visto. Actualmente é necessário solicitar 
uma autorização electrónica, K-eta para entrar na Coreia 
do Sul. É obtida online e custa cerca de 8 €.  

CHINA. Visto necessário. Requisitos para obter o visto 
de turismo para a China: Deve preencher um formulário 
online e imprimi-lo. Depois de ter preenchido o 
formulário, deve também marcar uma entrevista online. 
Na data e hora escolhidas, deve dirigir-se à Embaixada 
para entregar o formulário juntamente com o seu 
passaporte e pagar a taxa (Preço a ser reconfirmado). 
 

INTERESSA SABER

VACINAS. Não existem vacinas obrigatórias para os viajantes da União Europeia. 

NOTAS. Devido aos elevados custos médicos, recomendamos o seguro Proteção Plus.

Vistos e gratificações não incluídos. 

44 | CATAI



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

Dia 2 Tóquio 
Chegada a Tóquio, capital do Japão, a terra da harmonia.

Dia 3 Tóquio 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visitamos o Santuário Meiji. 
Continue até ao distrito de Asakusa para visitar o Templo 
de Asakusa Kannon. Passaremos pela zona comercial de 
Nakamise, cheia de becos da era Edo. Terminaremos o 
passeio na Praça do Palácio Imperial e no distrito de Ginza. 
Regresso ao hotel por conta do cliente. Tarde livre.

Dia 4 Tóquio/Hakone/Tóquio 
Meia pensão. Partida para Hakone, onde faremos uma 
curta viagem de barco no belo lago Ashi. Visitamos o Vale 
Owakudani. Almoço. Visita do Museu ao Ar Livre de Hakone, 

situado nas montanhas de Hakone, numa área de mais de 
70.000m2 onde um total de 120 obras-primas da escultura 
modernista e contemporânea estão expostas ao ar livre. 
Regresso a Tóquio.

Dia 5 Tóquio/Quioto/Nara/Quioto
Pequeno-almoço. Partida de comboio-bala para Quioto, o 
coração cultural e espiritual do Japão. Visite o Santuário de 
Fushimi Inari com os seus milhares de Toriis. Partida para 
Nara, onde a atmosfera da antiga cultura japonesa pode ser 
sentida. Visitamos o Templo Todaiji e o Parque dos Veados. 
Regresso a Quioto.

Dia 6 Quioto 
Meia pensão. Passeio de dia inteiro pela cidade: o templo 
Tenryu-ji com o seu belo jardim japonês, a bela floresta 
de bambu em Arashiyama. Almoço. Visitamos o templo 
de Kinkakuji mais conhecido como o "Pavilhão de Ouro" 
e o templo de Sanjusangendo com as suas mais de 1.000 

estátuas da deusa Kannon. Terminamos com um passeio 
pelo antigo bairro de Gion.

Dia 7 Quioto 
Pequeno-almoço. Dia livre. Visita opcional de dia inteiro à 
ilha de Hiroshima e Miyajima (consulte-nos).

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

JAPÃO CLÁSSICO
JAPÃO TÓQUIO · HAKONE · NARA · QUIOTO   
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO 

2.525€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Visitas e transferes por transporte público com 
guias/assistências em castelhano, exclusivo para clientes 
Catai. Transfere do aeroporto em autocarro/comboio normal 
com assistência em inglês (apenas no aeroporto) e transfere 
de partida sem assistência. Seguro de viagem.  

Interessa saber
Preço desde baseado na  Lufthansa , classe K, para viagens 
de  5 de dezembro e 28 de fevereiro 23. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 505 €.
Só é permitida 1 peça de bagagem por pessoa (23 kg). 
Cada peça de bagagem adicional será cobrada à chegada 
(aproximadamente 3000 ienes). Os quartos com cama de 
casal não são garantidos. Os quartos triplos são quartos 
duplos com cama extra mais pequena ou sofá-cama. 

As visitas podem ser alteradas devido a condições 
meteorológicas ou de força maior. Neste caso, as novas 
visitas serão comunicadas no destino (não há reembolso se 
houver alterações devido a estas razões). Não há transferes 
programados para os voos que chegam entre as 22H00 e as 
06H30 da manhã e para voos que partem entre as 00H30 e 
as 11H00 (por favor consultar). 

Partidas
Agosto: 1, 15, 22 , 29. Setembro: 5, 12, 26. Outubro: 3, 10, 
17, 24, 31. Novembro: 7, 14, 28. Dezembro: 5, 19. 
Ano 2023. Janeiro: 23. Fevereiro: 6, 20. Março: 6, 13, 20, 27.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.
Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/ 1ª Sup. 

Hotéis previstos ou de categoria similar. 

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



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

Dia 2 Osaka/Quioto
Chegada a Osaka e continuação até Quioto. Alojamento.

Dia 3 Quioto/Nara/Quioto 
Visita matinal à cidade: Templo Kinkakuji, também chamado 
Pavilhão Dourado e Santuário Fushimi Inari com os seus 
milhares de toriis vermelhos, passamos pelo antigo distrito 
de Gion. Partida para Nara para visitar o Templo Todaiji com a 
sua grande estátua de Buda e o Parque dos Veados. Regresso 
a Quioto.

Dia 4 Quioto 
Dia de lazer. Recomendamos uma visita ao Templo Tenryuji 
com o seu belo jardim japonês e a Floresta de Bambu de 
Arashiyama. 

Dia 5 Quioto/Hakone 
Partida de comboio-bala para a estação de Odawara. À 

chegada, apanharemos um comboio ou autocarro até ao 
Ryokan. jantar japonês e possibilidade de tomar um banho 
de água quente (onsen) no ryokan. 

Dia 6 Hakone/Tóquio
Pequeno-almoço japonês. Começamos a nossa visita ao 
Parque Nacional com um passeio de barco no belo Lago 
Ashi. Passeio de teleférico pelo Monte Komagatake, se o dia 
estiver ensolarado, poderemos ver o Monte Fuji. Partida de 
comboio-bala para Tóquio. Os seus jardins, os seus templos, 
os seus bairros cheios de vida a qualquer hora do dia com 
os seus mercados tradicionais e grandes centros comerciais, 
assim como os seus restaurantes, bares de karaoke e 
discotecas fazem desta cidade um magnífico destino cultural 
e de lazer.

Dia 7 Tóquio 
Visite o Santuário Meiji e o Templo Asakusa Kannon no 
coração da cidade com o seu salão de compras Nakamise. 
Passeio de barco no rio Sumida e visitamos o distrito de 
Odaiba. Tarde livre e regresso ao hotel por conta do cliente.

Dia 8 Tóquio 
Dia livre. Recomendamos um passeio pelos animados 
distritos de Omotesando e Harajuku, a travessia de Shibuya, 
a mais movimentada do mundo, e onde se encontra a famosa 
estátua "Hachiko, o cão". Sugerimos escalar o Skytree ou a 
Torre da Câmara Municipal para uma vista espectacular da 
cidade.

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

CORES DO JAPÃO 
JAPÃO QUIOTO · NARA · HAKONE · TÓQUIO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO  

3.025€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. 1 pequeno-almoço japonês e 1 jantar japonês 
(bebidas não incluídas). Visitas e transferes por transporte 
público com guias/assistências em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai. Seguro de viagem.  

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe K, para viajar em 
junho, setembro e dezembro de 3 a 14 nos hotéis indicados, 
para um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo. 
Supl. min 2 pessoas: 660 € por pessoa. 
Taxas aéreas incluídas.LH: 505 €. 
Só é permitida 1 peça de bagagem por pessoa (23 kg). 
Cada peça de bagagem adicional será cobrada à chegada 
(aproximadamente 3000 ienes). Os quartos com cama de 
casal não são garantidos. Os quartos triplos são quartos 
duplos com cama extra mais pequena ou sofá-cama. 

As visitas podem ser alteradas devido a condições 
meteorológicas ou de força maior. Neste caso, as novas 
visitas serão comunicadas no destino (não há reembolso 
se houver alterações devido a estas razões). A bagagem 
é transportada separadamente de Quioto para Tóquio. A 
bagagem de mão é necessária para 1 noite em Hakone. Não 
há transferes programados para os voos que chegam entre as 
22H00 e as 06H30 da manhã e para voos que partem entre 
as 00H30 e as 11H00 (por favor consultar). 
 

Partidas
Quartas-feiras e sábados (8 jun-18 fev/23). 
Não opera nas seguintes datas: Agosto: 6, 10, 13. 
Outubro: 1, 5, 8, 26, 29. Novembro: 12, 16, 19, 23.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Quioto. 3 noites Kyoto Tokyu/1ª Sup.
Hakone. 1 noite Nampuso (hab. Japonesa)/1ª
Tóquio. 3 noites Akasaka Excell  Tokyu/1ª

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo.46 | CATAI



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

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

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

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

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

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

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

Dia 8 Hakone/Tóquio
Meia pensão. Visita ao Parque Nacional. Viagem de barco no 
Lago Ashi. Passeio de teleférico pelo Monte Komagatake para 

desfrutar, se o tempo o permitir, de uma vista panorâmica 
do Monte Fuji. Almoço. Continuação por estrada até Tóquio, 
onde visitamos a Torre de Tóquio para uma vista maravilhosa 
desta cidade vibrante. 

Dia 9 Tóquio 
Meia pensão. Visitamos o Templo Budista de Asakusa 
Kannon, a Deusa da Misericórdia, no coração da cidade e 
passeamos pelo Nakamise Shopping Arcade com centenas 
de bancas de venda de produtos tradicionais. Almoço. Curta 
viagem de barco no rio Sumida. A visita termina no distrito de 
Daiba. Regresso ao hotel por conta do cliente.

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

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

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble47 | CATAI

3.345€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

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

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe K, para viajar a 1 
de agosto e a 19 de dezembro.  Ano 2023: 9 de janeiro, 23 e 6 
de fevereiro, 20 e 6 de março em hotéis indicados. 
Taxas  aéreas incluídas. LH: 505 €.
Só é permitida 1 peça de bagagem por pessoa (23 kg). 
Cada peça de bagagem adicional será cobrada à chegada 
(aproximadamente 3000 ienes). Os quartos com cama 
de casal não são garantidos. Os quartos triplos são 

quartos duplos com cama extra mais pequena ou sofá-
cama. As visitas podem ser alteradas devido a condições 
meteorológicas ou de força maior. Neste caso, as novas 
visitas serão comunicadas no destino (não há reembolso 
se houver alterações devido a estas razões). A bagagem 
é transportada separadamente de Quioto para Tóquio. A 
bagagem de mão é necessária para 1 noite em Hakone. Não 
há transferes programados para os voos que chegam entre as 
22H00 e as 06H30 da manhã e para voos que partem entre 
as 00H30 e as 11H00 (por favor consultar). 

Partidas
Agosto: 1, 8, 9, 15, 29. Setembro: 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27. 
Outubro: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25. Novembro: 7, 14, 21, 28.
Dezembro: 19. Ano 2023. Janeiro: 9, 23. Fevereiro: 6, 20. 
Março: 6, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 30.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

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

Tokyu Stay Hida/1ª 

Hakone.  1 noite Yumoto Fujiya - Sengokuhara Prince 
Hakone/1ª

Tóquio. 3 noites Toshi Center  - Monterrey Akasaka/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar outras 
categorias de hotéis superiores em www.catai.pt 
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A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 47



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

Dia 2 Osaka 
Chegada a Osaka, a terceira maior cidade do Japão e um dos 
mais importantes portos industriais. 

Dia 3 Osaka/Quioto 
Pela manhã visitamos o Castelo de Osaka, um dos emblemas 
desta cidade. Continuamos para o Observatório do Jardim 
Flutuante de onde teremos uma esplêndida vista sobre 
a cidade. Terminamos com um passeio pelo distrito de 
Dotonbori, junto ao rio e um dos mais animados da cidade. 
Continuamos de comboio para Quioto.

Dia 4 Quioto 
Visitamos o Castelo de Nijo. Depois visitamos o Templo 
Kinkakuji, mais conhecido como o Pavilhão Dourado. 
Daremos um passeio pelo tradicional mercado Nishiki, o 
mercado mais popular de Quioto. Pela tarde, visita ao Templo 
Sanjusangendo, conhecido pela sua estátua da deusa 
Kannon de 1.000 braços, em ambos os lados da estátua 
estão em 10 filas e 50 colunas 1.000 estátuas mais pequenas 
feitas de madeira de cipreste japonês e 28 outras estátuas de 
divindades guardiãs.

Dia 5 Quioto/Nara/Quioto 
Partida por estrada para Nara. Visitaremos o Templo Todaiji 

que alberga o Grande Buda "Daibutsu". Passaremos pelo 
Parque dos Veados e admiramos o Santuário de Kasuga, 
um dos mais famosos templos xintoístas do país. Almoço. 
Regresso a Quioto onde visitaremos o Santuário de Fushimi 
Inari, considerado um dos mais belos santuários do Japão. 
Com as suas 10.000 toriis vermelhas.

Dia 6 Quioto/Nagoia/Takayama 
Partida para Nagoia. Chegada e visita do Museu da Indústria 
e Tecnologia de Toyota. Almoço. Visitar o castelo da cidade. 
Continuar para Takayama, conhecido como "pequena 
Quioto" e situado no sopé dos Alpes japoneses.

Dia 7 Takayama/Shirakawago/Nagano 
Visitaremos o Yatai Kaikan, onde são exibidos os melhores 
carros alegóricos tradicionalmente decorados para os 
festivais de Takayama. Terminamos com um passeio por 
uma das principais ruas: Kami Sannomachi. Partida para 
Shirakawago. Almoço japonês. Visitaremos uma das casas 
rurais "gassho-zukuri", construída em madeira e única no 
mundo. Continuação para Nagano.

Dia 8 Nagano/Rota Romântica/Ikaho 
Visita do Templo Zenkoji e Matsushiro. Almoço. Continuamos 
a nossa Estrada Romântica com a Montanha Asama ao 
fundo até chegarmos à região de Ikaho, uma das mais 
representativas zonas de águas termais (onsen) onde a nossa 
Ryokan está localizada. Jantar japonês.

Dia 9 Ikaho/Rota Romântica/Nikko/Toquio
Pequeno-almoço japonês. Neste dia continuamos ao longo 
da Estrada Romântica para Nikko. Visitamos o Santuário 
de Toshogu dedicado ao Shogun de Tokugawa Ieyasu. 
Continuamos até ao belo Lago Chuzenji e às Cataratas de 
Kegon. Chegada a Tóquio.

Dia 10 Tóquio 
Visita à cidade: Câmara Municipal de Tóquio e subir até ao 
Observatório para uma vista de toda a cidade. Visitaremos 
então o Santuário Meiji, passaremos pela fachada do 
Centro Nacional de Arte em forma de onda (sem entrar) 
e continuaremos até à praça onde se encontra o Palácio 
Imperial, que é o mais próximo que se pode ver. Terminamos 
a visita no Templo Asakusa Kannon e na arcada Nakamise, 
repleta de bancas de artesanato.

Dia 11 Tóquio/Monte Fuji/Hakone/Tóquio 
Durante a noite. Partida por estrada para a 5ª estação do 
Monte Fuji, considerada como a "Montanha Sagrada" do 
Japão, com uma altura de 3,775m. Continue até Hakone 
onde faremos um passeio de barco no belo lago Ashi. Visite 
o Santuário Hakone, no meio da natureza, com a sua tori 
vermelha com vista para o lago. Regresso a Tóquio.

Dia 12 Tóquio/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Chegada.

SHOGUN
JAPÃO OSAKA · QUIOTO · NARA · NAGANO · TAKAYAMA · ROTA ROMÂNTICA · NIKKO · TÓQUIO 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · INCLUI 1 NOITE EM UM OSEN  

3.860€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. 4 almoços (1 dos quais japonês) e 1 jantar 
japonês no dia 8 (bebidas não incluídas). Transfere de 
chegada em com guia local em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai. Transfere de saída em autocarro regular, sem 
assistência.  Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classes especiais para 
viajar a 1 de agosto ou 19 de setembro, grupo mínimo de 
16 pessoas.
Taxas aéreas incluídas. LH: 500 €.
Algumas viagens podem ser alteradas devido a motivos de 
força maior, condições meteorológicas ou tráfego intenso. 
Neste caso, será comunicado no destino. Não há reembolso 
para alterações nestes casos.

Partidas
Agosto: 1, 4, 6, 8, 20. Setembro: 19. Outubro: 3, 10. 
Notas de partida:
Lufhansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Osaka. 1 noite Osaka Excell Tokyu/1ª Sup.
Quioto. 3 noites Kioto Tokyu/1ª Sup.
Takayama. 1 noite Tokyu Stay Takayama/1ª
Nagano. 1 noite Metropolitan 

Nagano Tokyu/1ª Sup.

Ikaho. 1 noite Kishigon/Ryokan/1ª Sup. 
Hotel Onsen Tenbo (hab. japonesa 
con futón)/1ª Sup.

Tóquio. 3 noites New Otani (Garden Tower)/1ª Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 16 pessoas em quarto duplo.48 | CATAI



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

 Dia 2 Seul 
Chegada. Seul tem sido o centro económico e cultural 
durante seis séculos. Hoje é uma cidade moderna que 
conserva nas suas ruas labirínticas inúmeros vestígios da sua 
história: museus, palácios e túmulos entrelaçados com os 
seus arranha-céus, parques, lojas e restaurantes. 

 Dia 3 Seul 
Pequeno-almoço. Visita à cidade: Palácio Changdeok, 
utilizado como palácio principal pelos reis da Dinastia 
Joseon, é conhecido pelo seu belo jardim chamado Huwon 
ou jardim secreto com os seus pavilhões, lagoas e bosques; 
e visita ao Museu Nacional, com importantes tesouros 
culturais da história. Subiremos a Torre de Seul no Monte 
Namsan para uma vista panorâmica de toda a cidade.

Dia 4 Seul/Folk Village/Mount Sogni/Daegu 
Pequeno-almoço. Partida para a aldeia popular onde o modo 
de vida e as tradições dos séculos XVIII e XIX são preservados. 
Aqui foi reconstruído o sistema cultural das classes sociais, 
incluindo 260 casas e 30.000 utensílios expostos numa 
exposição. Através de um passeio pelos campos e casas de 
agricultores, pelas escolas, a casa das ervas medicinais, a 
loja do ferreiro, a rua do mercado e a mansão do nobre com 
99 quartos, pode-se aprender como as pessoas viviam no 

período de Joseon. Continuamos para Monte Sogni onde 
está localizado o Templo Beopjusa; a sua estátua de Buda de 
bronze é a mais alta da Coreia (33 m). Foi construído em 553 
d.C. e alojou até 3.000 monges. Continuamos para Daegu.

Dia 5 Daegu/Gyeongju 
Pequeno-almoço. Visita ao Museu Oriental de Medicina e 
ao mercado Seomin. Continuar para Gyeongju, a capital 
do Reino de Silla durante 1.000 anos. Devido à sua riqueza 
de tesouros e relíquias, é um verdadeiro museu ao ar livre. 
Visitaremos o Observatório Astronómico que data do século 
VII; Parque Tumuli, que contém 23 túmulos reais, dos quais 
o túmulo de Pégaso é o mais famoso e aberto ao público. O 
passeio termina no Templo de Bulguksa, uma obra-prima 
budista. Foi declarado Património Mundial.

Dia 6 Gyeongju 
Pequeno-almoço. Passeios turísticos de dia inteiro, onde 
veremos a Gruta Seokguram. O seu Buda virado para o Mar 
Oriental e guardado por divindades é uma obra-prima da 
época e foi acrescentado à Lista do Património Mundial em 
1995. Regresso a Gyeongju através da estrada costeira.

Dia 7 Gyeongju/Busan 
Pequeno-almoço. A caminho, visita ao templo budista 
das freiras Unmun-sa, localizado na montanha Hogeosan. 
Continuamos a nossa viagem para Busan, o principal porto 
da Coreia. A sua linha costeira tem praias muito pitorescas. 

Visitamos o famoso mercado de mariscos de Jagalchi. 
Realização de um passeio através do distrito de Nampodong.

Dia 8 Busan/Seul 
Pequeno-almoço. Partida para Seul. O resto do dia à vontade.

Dia 9 Seul/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal pela 
rota escolhida. Noite a bordo. (Com algumas companhias 
aéreas, o voo é de dia e chega no mesmo dia). 

Dia 10 Portugal
Chegada.

COREIA DO SUL
COREIA SEUL  SEUL · DAEGU · GYEONGJU · BUSAN 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble49 | CATAI

3.315€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. Circuito regular com guia 
multilíngue em castelhano. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe P, para viajar 
entre 8 de maio e 3 de julho e de 18 de setembro a 11 de 
dezembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 470 €.
O transfere de saída para o aeroporto em Seul realiza-se 
de monovolume apenas com condutor. Os hotéis utilizados 
neste circuito são hotéis de 4★, outras categorias inferiores 
não são recomendadas.

Partidas
Junho: 5, 19. Julho: 3, 17. Agosto: 7, 21. Setembro. 11, 18. 
Outubro: 9*, 23*. Novembro: 6, 20.  Dezembro: 4, 11.
 (*) Realiza-se com guias em inglês.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Seul. 3 noites Novotel Ambassador 

Dongdaemun/4★

Daegu. 1 noite Grand Hotel/4★

Gyeongju. 2 noites Gyeongju Lahan Select/4★

Busan. 1 noite Asti/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 49



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

Dia 2 Pequim 
Chegada. Pequim é a capital política, económica e cultural da 
China. Transfere para o hotel e alojamento. Resto do dia livre.

Dia 3 Pequim 
Pensão completa. Visita da Praça Tian An Men, o coração 
da cidade. Mais tarde visitaremos a Cidade Proibida, 
um complexo arquitectónico com palácios e pavilhões 
dominados pela cor vermelha. Almoço. Visitaremos o Palácio 
de Verão e os seus jardins imperiais. Uma das suas atracções 
é a Colina da Longevidade e o Lago Kunming. No caminho 
de regresso ao hotel paramos numa casa de chá. Jantar de 
pato lacado.

Dia 4 Pequim (Grande Muralha) 
Meia pensão. Pela manhã, visita à Grande Muralha, para 
um passeio ao longo desta obra de engenharia. Almoço. No 
caminho de regresso ao hotel paramos em Sanlitun, a zona 
mais trendy de Pequim, com restaurantes, bares, pubs e lojas 
de moda.

Dia 5 Pequim/Xian 
Meia pensão. Visita pela manhã ao Templo do Céu, uma 
obra-prima de grande beleza e a uma fábrica de pérolas. 

Almoço. Partida de comboio de alta velocidade para Xian 
(aproximadamente 5 horas), a antiga capital da China há 
mais de 1.000 anos, e ponto de partida habitual para as 
caravanas da rota da seda.

Dia 6 Xian 
Meia pensão. Hoje visitamos a grande jóia de Xian, o seu 
fabuloso Exército de Terracota do Imperador Qin (2.000 anos 
de idade). Almoço. À tarde visitamos o Pagode do Ganso 
Selvagem (sem subir) e, durante o caminho de regresso ao 
hotel, passamos pela antiga muralha da cidade.

Dia 7 Xian/Xangai
Meia pensão. Partida em voo para Xangai, a maior cidade 
portuária do mundo. Almoço e visita do Jardim Mandarim 
Yuyuan, com lagoas decoradas com pedras exóticas e o 
Templo do Buda de Jade. Terminamos com um passeio ao 
longo do passeio à beira-mar.

Dia 8 Xangai 
Pequeno-almoço. Dia livre. Recomendamos um passeio pela 
zona de Pudong com os seus arranha-céus, alguns dos mais 
altos do mundo.

Dia 9 Xangai/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias aéreas o voo é de dia e chega a Portugal 
no mesmo dia).

Dia 10 Portugal
Chegada.

CAPITAIS IMPERIAIS DA CHINA 
CHINA PEQUIM · XIAN · XANGAI   
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble50 | CATAI

1.965€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 1 jantar de 
pato lacado em restaurantes locais (bebidas não incluídas). 
Transferes e passeios com guias locais em castelhano, em 
exclusivo para clientes Catai. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe L, para viajar entre 
6 de junho e 20  de março 23 em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 470 €.
As visitas e os transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai a viajar nas mesmas datas de viagem. Não 
existem triplos, se solicitado o quarto será um quarto duplo 
com uma cama dobrável extra ou sofá-cama. 

Nas viagens de comboio não existe serviço de bagageiros, 
os passageiros devem subir com a sua bagagem a bordo 
e colocá-la no compartimento próximo do seu assento. A 
bagagem será transportada pelos clientes nas estações de 
comboios. 

Partidas
Segunda-feiras (6 jun-20 mar/23)
Não-opera 2023: 16 e 23 jan.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Pequim. 3 noites Novotel Xinquiao/4★ 
Xian. 2 noites Tianyu Gloria Grand/4★

Xangai. 2 noites Metropark/4★ - Baolon/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.50 | CATAI



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

Dia 2 Pequim 
Chegada. Pequim é a capital política, económica e cultural da 
China. Transfere para o hotel e alojamento. Resto do dia livre.

Dia 3 Pequim 
Pensão completa. Visita da Praça Tian An Men e Cidade 
Proibida. Almoço. Visitaremos o Palácio de Verão e os seus 
jardins imperiais.  No caminho de regresso ao hotel paramos 
numa casa de chá. Jantar de pato lacado.

Dia 4 Pequim (Grande Muralha)
Meia pensão. Pela manhã, visitaremos a Grande Muralha, 
onde daremos um passeio ao longo desta grande obra 
de engenharia. Almoço. No caminho de regresso ao hotel 
paramos em Sanlitun, a zona mais trendy.

Dia 5 Pequim/Xian
Meia pensão. Visita ao Templo do Céu e a uma fábrica de 
pérolas. Almoço. Partida de comboio de alta velocidade para 
Xian (aproximadamente 5 horas).

Dia 6 Xian 
Meia pensão. Visitamos a grande jóia de Xian, o seu fabuloso 
Exército de Terracota do Imperador Qin (2.000 anos de idade). 

Almoço. De tarde, visita ao Pagode do Ganso Selvagem (sem 
subir) e passeie pelo pitoresco Bairro Muçulmano. 

Dia 7 Xian/Hangzhou 
Meia pensão. Partida para Hangzhou, conhecido como 
"Paraíso na terra", tem uma história de 2.100 anos. Almoço 
em hotel. Tarde livre.

Dia 8 Hangzhou 
Meia pensão. Visite o Templo da Alma Escondida numa colina 
com figuras de Buda esculpidas na rocha. Curta viagem de 
barco no belo Lago Oeste. Almoço. No centro da cidade 
visitamos uma antiga farmácia da medicina tradicional 
chinesa e passeamos ao longo da rua pedestre de He Fang 
Jie. 

Dia 9 Hangzhou/Xangai
Meia pensão. Partida de comboio de alta velocidade para 
Xangai. Visita ao Templo do Buda de Jade e ao Jardim 
Mandarim Yuyuan, com mais de 20.000 m2. Conta com 
vários quiosques, gazebos e pavilhões. Almoço. Visita a uma 
fábrica de seda e passeio pela rua Malecon e Nanjing. 

Dia 10 Xangai 
Pequeno-almoço. Dia livre.

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

Noite a bordo. (Com algumas companhias aéreas, o voo é 
diurno e chega a Portugal no mesmo dia). 

Dia 12 Portugal
Chegada.

IMAGENS DA CHINA 
CHINA PEQUIM · XIAN · HANGZHOU · XANGAI · OPÇÃO  GUILIN 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO 

2.290€

12 DIAS D E S D E
DESCUENTO
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 7 almoços e 1 jantar de 
pato lacado em restaurantes locais (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas com  guias em castelhano em circuito 
exclusivo para clientes Catai. Seguro de viagem.
Opção Guilin. 6 almoços em restaurantes locais e 1 almoço 
piquenique a bordo. 1 jantar de pato lacado (bebidas não 
incluídas).  

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe L, para viajar entre 
6 e 20 de junho e de 5 de jetembro a 19 de dezembro em 
hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 470 €. 
Opção Guilin. 12 dias desde 2.498 €. (Desconto de venda 
antecipada, taxas e combustível incluídos).

As visitas e os transferes podem ser partilhadas com outros 
clientes Catai a viajar nas mesmas datas de viagem. Não 
existem triplos, se solicitado o quarto será um quarto duplo 
com uma cama dobrável extra ou sofá-cama. 
Nas viagens de comboio não existe serviço de bagageiros, 
os passageiros devem subir com a sua bagagem a bordo 
e colocá-la no compartimento próximo do seu assento. A 
bagagem será transportada pelos clientes nas estações de 
comboios. 
  
Partidas
Segundas-feiras (6 jun-13 mar/23).
Não opera: 16 e 23 de janeiro 2023.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Pequim. 3 noites Novotel Xinqiao/4★

Xian. 2 noites Tianyu Gloria/4★

Hangzhou. 2 noites Zhejiang International/5★

Xangai. 2 noites Metropark Jicher/4★

Guilin. 2 noites Park/4★

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

Venda antecipada. Para reservas com mais de 30 dias da 
partida, desconto de 7% não aplicável nas taxas de aeroporto 
e suplemento de combustível. Não acumulável com outras 
ofertas.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 51

Opção Guilin
Dia 7 Xian/Guilin 
Meia pensão. Partida em voo para Guilin, situada na margem 
ocidental do rio Li Jiang. A paisagem representa melhor a 
ideia de um cenário típico chinês. Almoço. Visita da Caverna 
da Flauta de Reed. 

Dia 8 Guilin
Meia pensão. Viagem de barco no rio Li Jiang, passando por 
uma paisagem de sonho de colinas verdes e picos. Almoço 
piquenique a bordo. Regresso por estrada a Guilin.

Dia 9 Guilin/Xangai
Meia pensão. Partida em voo para Xangai. Visita do Jardim 
Mandarim Yuyuan. Almoço. Visita do Templo do Buda de 
Jade e passeio ao longo da Rua Nanjin.

Dias 10 a 12 O mesmo que o programa base do circuito 
"Imagens da China". 

PROMOÇAO  EXCLUSIVA  •
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Quénia, Tanzânia, África do Sul, Namíbia, Zimbabwe
e Botswana.

ÁFRICA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS 

Informação válida para cidadãos portugueses. Outras 
nacionalidades, por favor consultar. Passaporte com 
validade mínima de 6 meses a partir da data de regresso. 

QUÉNIA. O visto é processado antes da chegada através 
do site em http://evisa. go.ke Preço: 50 USD. 

TANZÂNIA. Os vistos podem ser obtidos antes da chegada 
através do site em http:// eservices.inmigraion.go.tz/visa 
Preço: 50 USD. Em Zanzibar será exigido um pagamento 
directo de 1 USD (aproximadamente) por pessoa por dia 
de estadia (taxa de infra-estrutura local). 

ÁFRICA DO SUL. Visto obtido à chegada no país. 

NAMÍBIA. Não é necessário visto. 

BOTSWANA. Não é necessário visto. Taxa de entrada para 
o país 30 USD p./pessoas. (a ser pago diretamente no 
destino). 

ZIMBABUÉ E ZÂMBIA. Os vistos são emitidos à entrada 
no país. Zimbabwe: Preço: 30 USD (entrada simples), 50 
USD (entrada dupla), 55 USD (entrada múltipla). Zâmbia: 
Preço: USD 50 (entrada única), USD 80 (entrada dupla). 
Existe também um visto UNIVISA ao preço de 50 USD 
válido para clientes que entram em ambos os países 
para voos operacionais, excursões ou outras razões. Estes 
preços estão sujeitos a alterações por parte do governo 
de cada país.

  

Interessa saber

VACINAS. No caso de combinar diferentes países africanos, ou em combinados com as ilhas do Oceano Índico, é 
necessária a vacina contra a Febre Amarela e a apresentação do Cartão de Vacinação devidamente preenchido.

OS NOSSOS PREÇOS incluem a entrada nos Parques ou Reservas Nacionais especificados no itinerário. No caso de uma 
subida nos preços dos parques (após a data de publicação deste catálogo) pelos governos locais, seremos obrigados a 
repercuti-la nos preços. 

Vistos e gratificações não incluídos. 

52 | CATAI



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

Dia 2 Nairobi/Aberdare 
Pensão completa. Saída pela estrada para o parque de 
Aberdare. Depois do almoço, subida a uma das colinas dos 
montes de Aberdare. Tarde livre. Oportunidade de observar 
elefantes, búfalos e outras espécies. Jantar no lodge.

Dia 3 Aberdare/Lake Nakuru ou Lago Naivasha  
Pensão completa. Saída por estrada através do Vale do 
Grande Rift até ao Lago Nakuru. Almoço em lodge do 
Lago Nakuru. Realização de um safari, durante a tarde nas 
margens do Lago Nakuru. É também um refúgio para duas 
espécies de rinocerontes. Jantar no lodge.

Dia 4 Lago Nakuru ou Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensão completa. Saída por estrada para a terra dos míticos 
guerreiros Masai. Safari pelas vastas planícies do Masai 
Mara, onde encontramos grandes manadas de gnus, 
zebra, antílopes e gazelas, vigiadas de perto pelos grandes 
predadores. Almoço e jantar no lodge/acampamento.

Dia 5 Masai Mara 
Pensão completa. Dia dedicado a esta reserva queniana. 
Durante o safari fotográfico teremos a oportunidade de 
observar elefantes, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas, 
chacais e centenas de impalas. O Masai Mara é o cenário 
da lendária migração dos gnus através do rio Mara a partir 
das planícies do Serengeti na Tanzânia, um dos maiores 
espetáculos naturais do mundo. Almoço e jantar no lodge/
acampamento.

Dia 6 Masai Mara/Nairobi/Portugal
Pequeno-almoço. De manhã, saída por estrada para Nairobi. 
Chegada e tempo livre para as compras finais. Possibilidade 
de almoço no famoso restaurante The Carnivore. À hora 
prevista, transfere para o aeroporto e voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 7 Portugal
Chegada.

ESCAPADA AO QUÉNIA 
QUÉNIA  ABERDARE · LAGO NAKURU · MASAI MARA · NAIROBI 
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4 · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble53 | CATAI

2.130€

7 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte em veículos 4x4 durante 
o safari com lugar garantido à janela (ocupação máxima de 
7 pessoas por veículo). Safari exclusivo para clientes Catai. 
Motorista/guia em castelhano durante todo o safari. Entrada 
nos parques especificados no itinerário.  Oferta de chapéu 
de Safari e saco de café queniano à chegada. Água mineral 
no veículo durante o safari. Seguro de viagem. 
Opção Zanzibar: Tudo incluído. Transferes regulares em 
inglês. Assistência telefónica em castelhano.

 

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe G (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 3 de maio e 22 de junho, em 
hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. AF/KL: 335 €. 
Opção com extensão Zanzibar: 11 días desde 3.865 €, 
baseada na Air France/KLM, classe G (tarifa dinâmica), para 
viajar entre 3 de maio e 22 de junho, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. AF/KL: 415 €. 

Partidas
Terça-feira* e quarta-feira (3 mai-28 dez). 
*Consulte hotéis incluídos.
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nairobi. 1 noite Crowne Plaza-The Stanley/4★Sup.
Aberdare. 1 noite The Ark/Lodge
Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noite

Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 2 noites Sarova Mara/Camp
Zanzibar. 4 noites Sandies Baobab Beach Resort/4★ 

(Quarto Garden)

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorías de hotéis superiores en www.catai.pt 

Extensão Zanzibar
Dia 6 Masai Mara/Nairobi/Zanzibar 
Pequeno-almoço. De manhã, saída por estrada para Nairobi. 
Chegada e embarque no voo para Zanzibar. Transfere para o 
hotel. Jantar e alojamento.

Dias 7 a 9 Zanzibar 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar desta ilha 
maravilhosa. Não se esqueça de visitar a capital: Stone Town.

Dia 10 Zanzibar/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfere para o 
aeroporto, partida do voo de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 11 Portugal 
Chegada.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 53



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

Dia 2 Nairobi/Samburu 
Pensão completa. Saída pela estrada norte até à reserva 
natural de Samburu. Chegada ao lodge para o almoço. Safari 
durante a tarde neste parque de savana semi-árida nas 
margens do rio Ewaso Nyiro. Sem dúvida que a sua principal 
atração são animais endémicos do norte do Quénia, como a 
zebra de Grevy, o oryx de beisa e o gerenuk. Jantar no lodge.

Dia 3 Samburu/Aberdare 
Pensão completa. Saída pela estrada para o parque de 
Aberdare. Depois do almoço, subida a uma das colinas 
dos montes de Aberdare. Tarde livre. Oportunidade de ver 
elefantes, búfalos e outras espécies. Jantar no lodge

Dia 4 Aberdare/Lago Nakuru ou Lago Naivasha
Pensão completa. Saída por estrada através do Vale do 
Grande Rift até ao Lago Nakuru. Almoço em lodge do 
Lago Nakuru. Realização de um safari, durante a tarde nas 
margens do Lago Nakuru. É também um refúgio para as duas 
espécies de rinocerontes. Jantar no lodge.

Dia 5 Lago Nakuru ou Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensão completa. Saída por estrada para a terra dos míticos 
guerreiros Masai. Safari pelas vastas planícies do Masai 
Mara, onde encontramos grandes manadas de gnus, 
zebra, antílopes e gazelas, vigiadas de perto pelos grandes 
predadores. Almoço e jantar no lodge/acampamento.

Dia 6 Masai Mara 
Pensão completa. Dia dedicado a esta reserva queniana. 
Durante o safari fotográfico teremos a oportunidade de 
observar elefantes, girafas, leões, leopardos, chitas, hienas, 
chacais e centenas de impalas. O Masai Mara é o cenário 
da lendária migração dos gnus através do rio Mara a partir 
das planícies do Serengeti na Tanzânia, um dos maiores 
espetáculos naturais do mundo. Almoço e jantar.

Dia 7 Masai Mara/Nairobi/Portugal 
Pequeno-almoço. De manhã, saída por estrada para Nairobi. 
Chegada e tempo livre para as compras finais. Possibilidade 
de almoço no famoso restaurante The Carnivore. À hora 
prevista, transfere para o aeroporto e voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal 
Chegada.

ESPECIAL SIMBA
QUÉNIA NAIROBI · SAMBURU · ABERDARE · LAGO NAKURU OU LAGO NAIVASHA · MASAI MARA  
SAFARI EXCLUSIVO CATAI · VEÍCULOS 4X4 · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble54 | CATAI

2.415€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte em veículos 4x4 durante 
o safari com lugar garantido à janela (ocupação máxima de 
7 pessoas por veículo). Safari exclusivo para clientes Catai. 
Motorista/guia em castelhano durante todo o safari. Entradas 
nos parques especificados no itinerário.  Oferta de chapéu de 
Safari e saco de café queniano à chegada. Água mineral no 
veículo durante o safari. Seguro de viagem. 
Extensão à illha Maurício: Tudo incluído. Transferes regulares 
em inglês, com assistência em castelhano à chegada.
 

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe G (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 2 de maio e 21 de junho, em 
hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. AF/KL: 335 €. 
Opção extensão Mauricio 13 días desde 3.865 €. 
Taxas aéreas incluídas: AF/KL: 480 €.
 
Partidas
Segunda-feira* e terça-feira (2 mai-20 dez). 
*Consulte hotéis incluídos.
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nairobi. 1 noite Crowne Plaza-The Stanley/4 ★ Sup.

Samburu. 1 noite Sarova Shaba/Lodge 
Aberdare. 1 noite Treetops-The Ark/Lodge
Lago Nakuru/Lago 
Naivasha. 1 noite

Sarova Lion Hill/Lodge

Masai Mara. 
2 noites

Sarova Mara/Camp

Nairobi. 1 noite Crowne Plaza-The Stanley/4 ★ Sup.
Maurício. 4 noites Mauricia Beachcomber/4★

(Quarto Stándar)

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorias de hotéis superiores en www.catai.pt 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.54 | CATAI

Extensão Ilha Maurício
Dia 7 Masai Mara/Nairobi
Pequeno-almoço. De manhã, saída por estrada para Nairobi. 
Transfere para o hotel. Jantar e alojamento em Nairobi.

Dia 8 Nairobi/Maurício
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para o voo de 
partida para a ilha Maurício. Transfere para o hotel. Jantar 
e alojamento.

Dias 9 a 11 Ilha Maurício 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar desta ilha 
maravilhosa.

Dia 12 Maurício/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer para o 
aeroporto, partida do voo de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.



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

Dia 2 Nairobi/Masai Mara 
Pensão completa. Partida por estrada para a reserva de 
animais mais importante do Quénia, o famoso Masai Mara. 
Chegada e almoço. Safari a pé durante a tarde nos arredores 
do acampamento. Jantar no lodge/acampamento.

Dia 3 Masai Mara 
Pensão completa. Safari de dia inteiro na magnífica reserva 
de Mara. Faremos um almoço piquenique entre o safari da 
manhã e o safari da tarde. Regresso ao alojamento ao pôr-do-
sol. Jantar no lodge/acampamento.

Dia 4 Masai Mara/Lago Naivasha 
Pensão completa. Partida pela manhã em direção ao Lago 
Naivasha. Almoço no lodge. Passeio de barco pelo Lago 
Naivasha onde terá a oportunidade de ver os famosos 
hipopótamos que tornam o parque famoso. Jantar no lodge.

Dia 5 Lago Naivasha/Amboseli 
Pensão completa. Partida pela manhã em direção ao Parque 
Nacional de Amboseli. Chegada ao lodge e almoço. Pela 
tarde, safari no parque de Amboseli. Jantar no lodge.

Dia 6 Amboseli/Tsavo N.P.  (Leste) 
Pensão completa. Partida para o maior dos Parques Nacionais 
do Quénia, Tsavo. Chegada ao lodge e almoço. Pela tarde, 
realiza-se um safari neste parque. Jantar no acampamento.

Dia 7 Tsavo N.P. (Leste)
Pensão completa. Hoje teremos dois safaris neste parque, um 
de manhã e outro à tarde. O nascer e pôr-do-sol é quando os 
animais estão mais ativos. Almoço e jantar no acampamento.

Dia 8 Tsavo N.P./Malindi (Costa de Mombaça)
Pensão completa. Partida por estrada para a costa do Quénia. 
Chegada a Malindi, uma pequena cidade na costa do Oceano 
Índico. Almoço. Tarde livre. Jantar no hotel.

Dias 9 a 12 Malindi (costa de Mombaça) 
Tudo incluído. Dias livres para descanso ou atividades 
opcionais. Encontramo-nos na costa norte de Mombaça, 
perto do maior porto da costa africana. Toda esta parte 
da costa do Oceano Índico é caracterizada por praias 
espectaculares, protegidas por um importante recife de 
coral. Uma das atividades recomendadas nesta área é um 
passeio em "Dhow", um típico barco tradicional, e realizar 
um mini-cruzeiro ao pôr-do-sol.

Dia 13 Malindi/Mombaça/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer para o 
aeroporto, partida do voo de regresso a Portugal. Noite a 
bordo.

Dia 14 Portugal 
Chegada.

QUÉNIA E A COSTA DE MOMBAÇA
QUÉNIA NAIROBI · MASAI MARA · LAGO NAIVASHA · AMBOSELI · TSAVO · PRAIAS DE MALINDI 
SAFARI REGULAR · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA 

3.035€

14 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Pensão completa durante o safari e tudo incluído durante a 
estadia na costa do Quénia. Transporte em mini-autocarro 
durante o safari com janela garantida (ocupação máxima 
7 pessoas por veículo). Safari regular. Motorista/guia em 
castelhano durante todo o safari. Entradas nos parques 
especificados no itinerário. Água mineral no veículo durante 
o safari. Seguro especial “flying doctors” durante o safari. 
Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe G (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 2 de maio e 20 de junho. 
Taxas aéreas incluídas: KL/AF: 335 €. 
Actualização gratuita para um veículo 4x4 em todas as 
partidas entre 2 de maio a 30 de junho e de 1 de outubro 
a 26 de dezembro. Para outra categoria de hotel durante a 
estadia na Mombaça, consulte opções e preços. 

Partidas
Segunda-feira (2 mai-26 dic). 
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nairobi. 1 noite Azure Nairobi Westlands/4★

Masai Mara. 2 noites Azure Mara Haven 
Mara Leisure/Camp

Lago Naivasha. 1 noite Lake Naivasha Sopa/Lodge
Amboseli. 1 noite Amboseli Sopa/Lodge
Tsavo. 2 noites Ashnil Aruba/Camp
Malindi. 5 noites Sandies Tropical Village/4★ 

(Hab. Deluxe)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 55



Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/Arusha
Partida em voo para Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Arusha/P. N. Tarangire
Pensão completa. Saída pela estrada para Tarangire. Esta 
área é muito popular para a observação de elefantes e leões, 
especialmente entre Junho e Setembro. Para além da vida 
selvagem da área, podemos também desfrutar das florestas 
de baobá. Almoço. Safari durante a tarde. Regresso ao 
acampamento à hora marcada. Jantar no lodge.

Dia 3 P. N. Tarangire/P.N Manyara/Karatu
Pensão completa. Partida para o Lago Manyara, uma floresta 
tropical de ficus gigantes e árvores de tamarindo. Durante 
o safari, veremos elefantes, búfalos, girafas, gnus, zebras, 
assim como várias espécies de primatas. Almoço piquenique. 
Seguimos para Karatu. Jantar no lodge.

Dia 4 Karatu/P. N. Serengeti
Pensão completa. Safari pela manhã no interior da cratera 
de Ngorongoro. Esta gigantesca caldeira vulcânica é o lar da 

maior concentração permanente de vida selvagem em África. 
Almoço piquenique. Saída para as planícies do Serengeti. 
Jantar no acampamento.

Dia 5 P. N. Serengeti
Pensão completa. Safari completo no Serengeti, o cenário 
anual de um dos maiores espetáculos do mundo: a Grande 
Migração. Quase um milhão de gnus e zebra deslocam-se 
entre Serengeti e Masai Mara. Girafas, elefantes, chitas, 
leopardos, crocodilos e hipopótamos também podem ser 
encontrados. Almoço e jantar no acampamento.

Dia 6 P. N. Serengeti/Karatu
Pensão completa. Hoje vamos realizar o nosso último safari 
neste parque. Almoço no lodge e partida para Karatu. Jantar 
no lodge.

Dia 7 Karatu/Arusha/Portugal
Meia pensão. Após o pequeno-almoço, regresso a Arusha. 
Almoço. Transfere para o aeroporto de Kilimanjaro, registo 
e embarque no voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

TANZÂNIA, SAFARI MARAFIKI  
TANZÂNIA P.N. TARANGIRE · P.N. MANYARA · NGORONGORO · SERENGETI 
SAFARI REGULAR · VEÍCULOS 4X4 · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble56 | CATAI

3.570€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Água mineral durante os safaris. 
Transferes à chegada e à partida. Safari regular. Transporte 
em veículo 4x4. Motorista/guia em castelhano durante todo 
o safari. Entrada nos parques especificados no itinerário. 
Seguro de viagem. 
Opção Zanzibar: Tudo incluído. Transferes regulares em 
inglês. Assistência telefónica em castelhano.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe R (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 2 a 23 de maio. 
Taxas aéreas incluídas. AF/KL: 330 €. 
Preço extensão a Zanzibar 12 días desde 3.025 €. 
Taxas aéreas incluídas AF/KL: 350 €. 

Partidas
Segunda-feira (2 mai-19 dez). 
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Arusha. 1 noite Four Points by Sheraton/4★ 
Tarangire. 1 noite Lake Burunge Tented/Camp
Karatu. 1 noite Ngorongoro Farm House - Tloma 

Farm House Valley/Lodge

Serengeti. 2 noites Serengeti Kati Kati/Camp
Karatu. 1 noite Ngorongoro Farm House - Tloma - 

Farm House Valley/Lodge

Zanzibar. 4 noites Mapenzi Beach Diamonds/4★ 
(Quarto Swahili)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.56 | CATAI

Extensão Zanzibar
Dia 7 Karatu/Arusha/Zanzibar
Meia pensão. Após o pequeno-almoço, regresso a Arusha. 
Almoço. Transfere para o aeroporto de Kilimanjaro, registo e 
embarque no voo para Zanzibar. Chegada e trasnfere para o 
hotel. Alojamento e Jantar.

Dias 8 a 10 Zanzibar 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar da praia, das 
instalações do hotel e das atividades opcionais.

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

Dia 12 Portugal
Chegada.



A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble CATAI | 57

Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/Arusha
Partida em voo para Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Transfere para o hotel. Alojamento.

Dia 2 Arusha/Tarangire 
Pensão completa. Arusha é a porta de entrada para os safaris 
no norte da Tanzânia. Uma cidade colorida e agitada, é uma 
cidade que se destaca pela sua localização privilegiada. À 
hora combinada, partida por estrada para a nossa próxima 
paragem no caminho, o Parque Nacional de Tarangire. 
Almoço, seguido por um safari. Jantar no acampamento.

Dia 3 Tarangire/P. N. Serengeti 
Pensão completa. Hoje mudamos de cenário ao entrar no 
vasto Parque Nacional do Serengeti, através da Área de 
Conservação de Ngorongoro. Almoço piquenique. Vamos 
percorrendo o Parque Nacional do Serengeti para um safari 
durante o nosso caminho até ao alojamento. Jantar no lodge.

Dia 4 P. N. Serengeti 
Pensão completa. Safari fotográfico de dia completo num 
dos mais emblemáticos Parques Nacionais de África. 

Almoço. Os Cinco Grandes (leão, leopardo, elefante, búfalo 
e rinoceronte) esperam-nos juntamente com uma enorme 
variedade de antílopes e milhares de gnus e zebras que 
atravessam o parque durante a sua migração anual. Jantar 
no lodge.

Dia 5 P. N. Serengeti/Área de Ngorongoro/Karatu 
Pensão completa. Partida por estrada, terminando nas 
planícies do Serengeti, para a área de Ngorongoro. Chegada 
a Karatu. Almoço e tarde livre. Jantar no lodge.

Dia 6 Karatu Área de Ngorongoro/Karatu 
Pensão completa. Descida à cratera para realização do safari. 
Nenhuma outra área natural oferece um espectáculo tão 
impressionante no meio de uma enorme cratera vulcânica 
a 600 metros de profundidade. É a maior concentração 
permanente de vida selvagem em África: um verdadeiro 
Éden. Almoço piquenique. À tarde, regresso ao nosso 
alojamento. Jantar no lodge.

Dia 7 Karatu/Arusha/Portugal 
Meia pensão. Regresso por estrada a Arusha. Almoço e 

partida para o aeroporto de Kilimanjaro. Registo e embarque 
no voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

TERRAS DA TANZÂNIA DELUXE  
TANZÂNIA TARANGIRE · SERENGETI · NGORONGORO  
SAFARI REGULAR · VEÍCULOS 4X4 · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA 

3.815€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 5 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte em veículos 4x4 durante 
o safari com janela garantida (ocupação máxima de 7 pessoas 
por veículo). Safari regular. Motorista/guia em castelhano 
durante todo o safari. Todas as taxas de entrada nos parques 
especificados no itinerário. Água mineral no veículo durante 
o safari. Seguro especial “flying doctors” durante o safari. 
Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe R (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 3 a 24 de maio. 
Taxas aéreas incluídas: AF/KL: 330 €.

Partidas
Terças-feiras (3 mai-20 dez).
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Arusha. 1 noite Gran Meliá Arsuha/5★

Tarangire. 1 noite Maramboi Tented/Camp
Serengeti. 2 noites Meliá Serengeti/Lodge
Karatu. 2 noites Kitela/Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 57



Dia 1 Portugal/Kilimanjaro/Arusha
Partida em voo para Kilimanjaro, pela rota escolhida. 
Transfere para o hotel em Arusha. Alojamento.

Dia 2 Arusha/Cratera de Ngorongoro 
Meia pensão. À hora indicada pelo nosso motorista/
guia, partida por estrada até à Área de Conservação de 
Ngorongoro. Chegada ao alojamento ao pôr-do-sol. Jantar 
no lodge.

Dia 3 Cratera de Ngorongoro 
Pensão completa. Hoje descemos às profundezas da 
cratera deste antigo vulcão extinto e desfrutaremos de 
uma experiência única de safari durante a manhã. Almoço 
piquenique. Regresso ao alojamento e tarde livre para 
desfrutar do alojamento e da zona envolvente. Jantar no 
lodge.

Dia 4 Cratera de Ngorongoro/Lago Manyara ou Tarangire 
Pensão completa. Saída para a nossa próxima paragem que, 
dependendo da opção escolhida, pode ser o Lago Manyara 
ou o P. N. Tarangire. Almoço. Safari durante a tarde. Jantar 
no lodge.

Dia 5 Lago Manyara ou Tarangire/Amboseli 
Pensão completa. Partida para Arusha e a entrada no país 

vizinho, o Quénia através do posto fronteiriço de Namanga. 
Chegada ao alojamento em Amboseli. Almoço no lodge 
e safari durante a tarde no Parque Nacional de Amboseli. 
Jantar no lodge.

Dia 6 Amboseli/Lago Naivasha 
Pensão completa. Deixaremos gradualmente a área de 
Amboseli e rumamos a Nairobi. Almoço e seguimos viagem 
até ao Lago Naivasha. Tarde livre. Jantar no lodge.

Dia 7 Lago Naivasha/Masai Mara 
Pensão completa. Cedo pela manhã, saída para a Reserva 
Nacional Masai Mara, onde chegaremos para almoçar. 
Safari durante a tarde. Cobrindo uma área de 1500 km2, esta 
reserva tem uma grande variedade de espécies animais. 
Jantar no lodge/acampamento.

Dia 8 Masai Mara 
Pensão completa. Hoje vamos desfrutar de dois safaris na 
reserva de Masai Mara, um de manhã e outro à tarde. Um 
dia em busca dos famosos "Cinco Grandes" , são grupos de 
elefantes, rinocerontes, búfalos, leopardos e leões. Jantar no 
lodge/acampamento.

Dia 9 Masai Mara/Nairobi/Portugal 
Meia pensão. Regresso a Nairobi. Almoço. À hora indicada, 

saída para o aeroporto, registo e embarque no voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal 
Chegada.

AMANHECER NO QUÉNIA E TANZÂNIA 
QUÉNIA · TANZÂNIA NGORONGORO · AMBOSELI · NAIVASHA · MASAI MARA
SAFARI REGULAR · MOTORISTA/GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA  

3.845€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 7 almoços e 6 jantares 
(bebidas não incluídas). Transporte em veículos 4x4 durante 
o safari com janela garantida (ocupação máxima de 7 pessoas 
por veículo). Motorista/guia em castelhano durante todo 
o safari. Entradas nos parques especificados no itinerário. 
Água mineral no veículo durante o safari. Seguro especial 
“Flying Doctors”. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe R/G (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 3 a 19 de maio, em hotéis 
indicados.  
Taxas aéreas incluídas: AF/KL: 325 €. 
Por razões operacionais, a ordem dos dias na Tanzânia pode 
ser alterada, mas todos os safaris estão garantidos. Por 
razões operacionais, o almoço do último dia em Nairobi pode 
ser alterado para jantar.

Partidas
Terças-feiras* y quintas-feiras (3 mai-22 dez). 
*Consulte hotéis incluídos.
Notas de partida:
Air France/KLM:  Lisboa/Porto.

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

Ngorongoro/Karatu. 
2 noites

Ngorongoro Sopa – Kitela/Lodge

Tarangire/Lago
Manyara. 1 noite

Tarangire Sopa/Lodge  
Maramboi/Camp

Amboseli. 1 noite Amboseli Sopa/Lodge 
Zebra Plains/Camp

Naivasha. 1 noite Naivasha Sopa/Lodge
Masai Mara. 2 noites Mara Sopa/Lodge 

Mara Leisure/Camp

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.58 | CATAI



A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble CATAI | 59

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

Dia 2 Joanesburgo/Mpumalanga/Área Kruger 
Meia pensão. De manhã cedo começamos a nossa viagem 
para a área do Parque Nacional Kruger. Para lá chegar 
iremos percorrer a província de Mpumalanga que significa "o 
lugar onde o sol nasce". A paisagem que nos espera hoje é 
incrivelmente bela. Chegaremos a lugares mágicos como o 
Bourke's Luck Potholes no Blyde River Canyon, o desfiladeiro 
mais profundo do mundo (visitas sujeitas ao tempo 
disponível e condições meteorológicas). Jantar no lodge.

Dia 3 P.N. Kruger 
Meia pensão. Safari de dia completo em veículos 4x4 
abertos em busca dos Cinco Grandes, conduzido por 
guardas-florestais especializados em Inglês. A vida 
selvagem no parque inclui os cinco maiores de África: leões, 
leopardos, rinocerontes, elefantes e búfalos. O parque é o 
lar de centenas de mamíferos, assim como de uma grande 
variedade de aves. Depois do passeio de caça, regresso ao 
alojamento. Jantar no lodge.

Dia 4 Área Kruger/Pretória/Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Regresso por estrada até Joanesburgo. 

Visita panorâmica aos principais monumentos da capital 
política: Pretória, e especialmente aos "Edifícios da União", 
a sede do governo, onde Mandela foi proclamado o primeiro 
presidente negro do país e onde o seu funeral foi realizado. 
Embarque no aeroporto de Joanesburgo para o seu voo com 
destino à Cidade do Cabo. Transfere para o hotel.

Dias 5 e 6 Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar desta 
maravilhosa cidade, com a possibilidade de realizar 
diferentes excursões opcionais: 
• Área do Cabo da Boa Esperança. Inclui um mini-cruzeiro 
de Hout Bay até à Ilha Seal, uma visita à área do Cabo da Boa 
Esperança e uma visita aos pinguins em Simonstown. 
Preço: 85 €. p. /pessoas. Sem almoço. (Partida regular em 
inglês aos sábados). 
• Visita da cidade e da zona vinícola. Vista panorâmica da 
cidade e da zona vitícola da região. Preço: 80 €. p. /pessoas. 
Sem almoço. (Partida regular em inglês às sextas-feiras). 
Outras visitas em inglês: 
• Observação de tubarões brancos durante todo o dia (inclui 
snacks). Preço: 190 €. p./pessoas. 
• Observação de baleias em Hermanus (sem almoço). 
Preço: 90 €. p./pessoas. (apenas de Jul a Nov).

Dia 7 Cidade do Cabo/Portugal 
Pequeno-almoço.  Dia livre até à hora do transfere para 
o aeroporto, registo e embarque no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal 
Chegada.

ÁFRICA DO SUL ESSENCIAL 
ÁFRICA DO SUL JOANESBURGO · ÁREA KRUGER · CIDADE DO CABO  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · VEÍCULO 4X4 NO KRUGER 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble59 | CATAI

1.315€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Transferes em Joanesburgo e Cidade do 
Cabo com motorista/guia em castelhano. Transporte de 
carro, comboio ou autocarro (dependendo do número de 
participantes) com guia-acompanhante em castelhano em 
Kruger do 2º ao 4º dia. Passeio de caça 4x4 aberto no interior 
do Parque Kruger. Taxa de entrada para Kruger. Visitas 
turísticas em Mpumalanga e Pretória, sujeitas às condições 
meteorológicas e disponibilidade de tempo. Seguro de 
viagem.
Extensão às Cataratas Victoria: Transferes, visita das 
Cataratas em inglês e cruzeiro no rio Zambeze com guia em 
inglês. Entrada nos parques.
 
Interessa saber
Preço desde baseado na KLM, classe G (tarifa dinâmica), para 
viajar entre 2 de maio a 20 de 2 junho e de 22 de agosto a 24 
de outubro, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas: KL: 345 €. 

Extensão Cataratas Victoria 10 días desde 2.425 €.
Taxas aéreas incluídas: KLM: 580 €.
Safari em veículo 4x4 aberto, no interior do Parque Nacional 
Kruger com uma capacidade máxima de 9-10 pessoas por 
veículo, garantindo um guia-acompanhante em castelhano 
que fará a rotação entre os diferentes 4x4 se houver mais de 
10 participantes. 
Alojamento: Na Área Kruger, foram selecionados alojamentos 
fora dos limites da Área Kruger, sem prejuízo do safari. 
Na extensão às Cataratas Vitória, se voar ou ficar em hotéis 
em Livingstone (Zâmbia), os serviços serão em inglês.

Partidas
Segundas-feiras (2 mai-24 oct).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Signature Lux Sandton/3★

Área Parque Kruger. 
2 noites

Destiny/Lodge

Cidade do Cabo. 3 noites Cresta Grande 
Fountains/4★

Cataratas Victoria. 2 noites The Kingdom/3★

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

Extensão Cataratas Victoria
Dia 7 Cidade do Cabo/Cataratas Victoria
Pequeno-almoço. Partida em voo para Victoria Falls. Chegada 
e resto do dia livre. Alojamento.

Dia 8 Cataratas Victoria 
Pequeno almoço. Visita das Cataratas Victoria. Cruzeiro ao 
entardecer com “snacks” e bebidas a bordo. Alojamento.

Dia 9 Cataratas Victoria/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfere para o 
aeroporto, registo e embarque no voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada. 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 59



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

Dia 2 Joanesburgo/Mpumalanga/Área Kruger (Reserva 
Privada) 
Meia pensão. De manhã cedo começamos a nossa viagem 
para a área do Parque Nacional Kruger. Para lá chegar 
iremos percorrer a província de Mpumalanga que significa 
"o lugar onde o sol nasce". A paisagem que nos espera 
hoje é incrivelmente bela. Chegaremos a lugares mágicos 
como o Bourke's Luck Potholes no Blyde River Canyon, 
o desfiladeiro mais profundo do mundo. Depois deste 
percurso deslumbrante, chegamos já durante a tarde ao 
nosso destino. É tempo de descansar da viagem e recarregar 
as suas baterias. Jantar no lodge.

Dia 3 Área Kruger (Reserva Privada) 
Pensão completa. Encontramo-nos na nossa reserva privada 
na área de Kruger. Acordamos muito cedo para começar 
com a primeira das nossas actividades. Espera-nos um dia 
de safari dentro da nossa reserva privada. Kruger é um dos 
poucos lugares na África do Sul onde se pode ver os "Grandes 
cinco". Partimos de manhã cedo, que é quando os animais, 
tal como ao pôr-do-sol, são mais ativos. A vegetação deste 
parque é surpreendente. Elefantes, leões, leopardos, búfalos 

e rinocerontes, entre muitos outros animais, cruzam-se no 
nosso caminho. O nosso guia conta-nos alguns dos segredos 
desta maravilha natural. Almoço e Jantar no lodge.

Dia 4 Área Kruger/Joanesburgo/Cidade do Cabo
Meia pensão. Aproveitamos até ao último momento, e 
esta manhã vamos ter a oportunidade de realizar mais um 
safari, partindo novamente em busca dos animais que aqui 
vivem. À hora indicada deixamos a nossa reserva privada em 
Kruger e depois de um almoço piquenique continuamos a 
nossa viagem para Joanesburgo. Hoje temos duas opções, 
ou optamos por regressar por estrada a Joanesburgo ou 
voar diretamente da área do Kruger para a Cidade do Cabo 
(consultar preço para esta opção). No caso de regresso a 
Joanesburgo por estrada, embarque no voo para a Cidade do 
Cabo. À chegada, transfere para o hotel.

Dias 5 e 6 Cidade do Cabo 
Pequeno-almoço. Temos dois dias livres. Mas a Cidade do 
Cabo, para além das suas belezas naturais como as suas 
praias, tem também uma imensa riqueza cultural que 
mistura influências europeias e africanas. É-nos oferecida a 
possibilidade de realizar diferentes excursões opcionais. Há 
opções tão boas como visitar o Cabo da Boa Esperança, uma 
visita a uma vinha com prova de vinhos, passeios de barco, 
caminhadas ou visitar os museus e galerias de arte.

Dia 7 Cidade do Cabo/Portugal
Pequeno-almoço.  Dia livre até à hora do transfere para 
o aeroporto, registo e embarque no voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 8 Portugal
Chegada.

ÁFRICA DO SUL ESPETACULAR  
ÁFRICA DO SUL JOANESBURGO · RESERVA PRIVADA NA ÁREA KRUGER · CIDADE DO CABO  
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · RESERVA PRIVADA NA ÁREA DO KRUGER 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble60 | CATAI

1.950€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 jantares (bebidas não 
incluídas) e 2 almoços (um dos quais piquenique). Transporte 
de carro, mini-autocarro ou autocarro (dependendo do 
número de participantes) com guia-acompanhante em 
castelhano. Safaris em veículo 4x4 aberto no interior da 
nossa reserva privada na área de Kruger. Visita turística a 
Mpumalanga sujeita à disponibilidade de tempo e condições 
meteorológicas. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na KLM, classe G (tarifa dinâmica), para 
viajar de 2 de maio a 20 de junho e de 22 de agosto a 23 de 
setembro. 
Taxas aéreas incluídas: KL: 345 €.
Opção Extensão Cataratas Victoria 10 dias dede  3.060 €. 
Taxas aéreas incluídas: KL: 580 €.

Safari em veículo 4x4 aberto, no interior da sua reserva 
privada na Área Kruger com uma capacidade máxima de 9-10 
pessoas por veículo, garantindo um guia-acompanhante em 
castelhano que fará a rotação entre os diferentes 4x4 se 
houver mais de 10 participantes. 
Alojamento: Na Área Kruger, seleccionámos uma reserva 
privada localizada fora dos limites da Área Kruger, com 
safaris a terem lugar dentro da própria reserva privada.

 Partidas
Segundas-feiras (2 mai-24 oct).
Notas de partida:
KLM/Air France: Lisboa/Porto.

Hotéis
Joanesburgo. 1 noite Silverbirch@Birchwood/4★

Reserva Privada Área Kruger. 
2 noites

Modilto Game/Lodge

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

Cataratas Victoria. 2 noites    The Kingdom/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.60 | CATAI

Extensão Cataratas Victoria
Dia 7 Cidade do Cabo/Cataratas Victoria
Pequeno-almoço. Partida em voo para Victoria Falls. Chegada 
e resto do dia livre. Alojamento.

Dia 8 Cataratas Victoria 
Pequeno almoço. Visita das Cataratas Victoria. Cruzeiro ao 
entardecer com “snacks” e bebidas a bordo. Alojamento.

Dia 9 Cataratas Victoria/Portugal 
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfere para o 
aeroporto, registo e embarque no voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada. 



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

Dia 2 Windhoek 
Chegada à capital do país, onde é possível observar as 
mulheres "heróis" vestidas com trajes coloridos. Alojamento 
em Windhoek. 

Dia 3 Windhoek/Parque Nacional de Etosha
Meia pensão. Seguimos para norte através do Okahandja 
e Otjiwarongo. Em Okahandja visitará o Mercado de 
Mbangura. À tarde, dependendo da hora de chegada, há 
a possibilidade de partir para um breve safari no Parque 
Nacional Etosha no nosso veículo. Jantar no lodge.

Dia 4 Parque Nacional de Etosha 
Meia pensão. Safari de dia completo em 4x4 no Parque 
Nacional de Etosha. O parque deve a sua paisagem única a 
um lago geralmente seco de aproximadamente 5.000 km². 
Das 114 espécies de mamíferos, várias são endémicas, 
únicas e difíceis de encontrar noutras partes de África, e 
estão em perigo, tais como o rinoceronte e o dik dik preto, a 
chita e a impala de testa negra. Jantar no lodge.

Dia 5 Etosha/Parque Nacional Twyfelfontein
Meia pensão. Saída por estrada para a região de Damaraland, 

onde poderá desfrutar da paisagem vulcânica com formações 
geológicas espantosas. Durante o caminho pode desfrutar 
de uma excursão para ver os "Himba" e aprender mais sobre 
o seu modo de vida. Chegada ao alojamento. Partida para 
um safari nas margens secas do rio Damaraland em busca de 
Elefantes do Deserto. Jantar no lodge. 

Dia 6 P.N. Twyfelfontein/Swakopmund 
Pequeno-almoço. Partida para uma visita às esculturas 
rupestres de Twyfelfontein. Em alguns casos as pinturas e 
gravuras têm mais de 5.000 anos de idade. Depois, seguimos 
por estrada até Swakopmund, uma das estâncias de férias 
mais populares da costa da Namíbia. Tarde livre. Alojamento.

Dia 7 Swakopmund/Walvis Bay/Deserto do Namibe 
Meia pensão. Partida para Walvis Bay para apreciar um mini-
cruzeiro acompanhado por golfinhos, focas e leões marinhos 
enquanto desfruta das excelentes ostras e espumantes 
locais. Após o cruzeiro, saída por estrada para o deserto do 
Namibe, através do desfiladeiro de Ghaub e do desfiladeiro 
de Kuiseb até à zona de Sossusvlei. Chegada ao alojamento 
durante a tarde. Jantar no lodge.

Dia 8 Deserto do Namibe 
Pensão completa. Pela manhã visitamos as dunas de 
Sossusvlei e Deadvlei, algumas das quais com até 300 metros 
de altura. Podemos caminhar por algumas dessas dunas para 

compreender a vastidão deste deserto. Regresso ao hotel, 
desfrutando de paisagens espectaculares como a Duna 
Elim. Almoço no lodge. Pela tarde, visita ao desfiladeiro de 
Sesriem onde séculos de erosão esculpiram um desfiladeiro 
estreito com cerca de 1 km de comprimento e 30/40 metros 
de profundidade. Jantar no lodge.

Dia 9 Deserto do Namibe/Windhoek/Portugal 
Pequeno-almoço. Partida de manhã cedo para regressar a 
Windhoek. Chegada e transfere para o aeroporto, registo e 
embarque no voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

NAMÍBIA COMPLETA 
NAMÍBIA WINDHOEK · P. N. ETOSHA · TWYFELFONTEIN · SWAKOPMUND · DESERTO DO NAMIBE 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

2.725€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço e 5 jantares (bebidas 
não incluídas). Transporte por veículo, mini-autocarro ou 
autocarro, dependendo do número de passageiros. Safari 
4x4 no 4º dia no P. N. Etosha, visita do povo Himba, visita das 
esculturas rupestres na zona de Damaraland, visita do deserto 
do Namibe com guia em castelhano em serviço regular. Mini-
cruzeiro com bebidas e snacks em Walvis Bay. Entradas nos 
Parques Nacionais. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Lufthansa, classe K (tarifa dinâmica), 
para viajar entre 1 de maio a 30 de outubro. 
Taxas aéreas incluídas. LH: 280 €. 
Por razões operacionais, pode acontecer que o transfer de 
chegada de Windhoek para o hotel, ou o transfer do Deserto 
do Namibe para o aeroporto no dia da partida, possa ser em 
inglês. 
No caso de poder realizar-se um curto safari no P. N. Etosha 
no 3º dia da viagem, este será no veículo do circuito.

Partidas
Maio: 1, 15, 29.  Junho: 5, 19. Julho: 3, 10, 17, 24, 31. 
Agosto: 7, 14, 21, 28. Setembro: 4, 11, 18, 25. Outubro: 2, 16, 
30. Novembro: 6, 20. Dezembro: 4, 18.
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Windhoek. 1 noite Avani Windhoek/4★

Etosha Oriental. 2 noites Toshari/Lodge
Twyfelfontein. 1 noite Twyfelfontein Country/Lodge
Swakopmund. 1 noite Swakopmund Sands/4★

Deserto do Namibe. 
2 noites

Namib Desert 
Agama/Lodge

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 61



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

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

Dia 3 Cataratas Victoria 
Pequeno almoço. Visita às cataratas. O rio Zambeze verte 
na fronteira as suas poderosas águas com mais de 100m de 
altura e 1.500m de largura. Quando o explorador Livingstone 
os descobriu, exclamou: "Os Anjos, quando estão no céu, 
devem ver esta maravilha...". Resto do dia livre.

Dia 4 Cataratas Victoria/Chobe 
Pensão completa. Partida por estrada para o Parque Nacional 
de Chobe. Passagem da fronteira e chegada ao alojamento. 
Almoço no lodge seguido de um safari em veículo 4X4. A área 

é delimitada pelo rio Chobe e pelo rio Linyanti. Conta com 
uma variedade de antílopes nativos tais como Sitatunga e 
Litchwe, crocodilos e hipopótamos. Jantar no lodge.

Dia 5 Chobe 
Pensão completa. Safari pela manhã, em veículo 4x4. A parte 
norte do Botswana é uma região plana e árida a norte do 
deserto do Kalahari e é atravessada por quatro rios: Chobe, 
Linyati, Kwando e Okavango. Chobe é rico em florestas de 
mopane e baobá. Almoço no lodge e à tarde outro safari por 
"barcaça panorâmica especial". Jantar no lodge.

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

Dia 7 Área do Delta de Okavango 
Pensão completa. Dia dedicado às diferentes actividades de 

safari que podem ser, dependendo do tipo de acampamento 
e da situação: 
• Aquático (lancha metálica) e "Mokoro" (canoa típica guiada 
por um remador). 
• Terrestre (4x4 veículos) ou trekking, caminhando com o 
nosso "ranger". 
Almoço e jantar no acampamento.

Día 8 Área do Delta de Okavango/Maun/Portugal 
Pequeno-almoço. Transfere para a pista para a partida em 
avioneta até Maun. Chegada e ligação com o voo de regresso 
a Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

BOTSWANA ESPETACULAR  
BOTSWANA · ZIMBABWE CATARATAS VICTORIA · P.N. CHOBE · DELTA DO OKAVANGO  
PROGRAMA INDIVIDUAL COM SERVIÇOS REGULARES EM INGLÊS  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble62 | CATAI

4.350€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 4 jantares 
(bebidas não incluídas). Voos Kasane/Delta e Delta/Maun 
por avioneta. Transferes em inglês. Actividades de Safari 
em Chobe e Okavango fornecidas pelo hotel/lodge ou 
acampamento, em inglês e em serviço partilhado com outros 
hóspedes hospedados no mesmo hotel. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na British Airways, classe O (tarifas 
dinâmicas), para viajar entre 1 a 15 de dezembro, em hotéis 
indicados.
Taxas aéreas incluídas. BA: 540 €. 
Devido à escassez de voos internos, a ordem do itinerário 
pode ser alterada, começando no Delta do Okavango e 
terminando nas Cataratas Victoria. As avionetas no Botswana 
permitem um peso máximo de 20 kg de bagagem, incluindo 
bagagem de mão. As malas macias são convenientemente 
solicitadas. 

Este programa está sujeito a taxas especiais de cancelamento 
devido à política comercial dos hotéis, pelo que 
recomendamos que subscreva um seguro de cancelamento. 
Devido ao pequeno número de alojamentos no Delta do 
Okavango e Chobe, o preço final pode variar em função do 
tipo de alojamento confirmado. 
Devido às condições meteorológicas, o nível da água no Delta 
do Okavango pode ser afectado em certos momentos, pelo 
que certas actividades aquáticas podem ser afectadas, sendo 
substituídas por outras actividades oferecidas directamente 
pelos alojamentos/campas.

Partidas
Diárias (1 mai-13 dez). 
Notas de partida:
British Airways: Lisboa/Porto.

Hotéis
Cataratas Victoria. 
2 noites

The Kingdom - Elephant Hills/3★

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

Sango Safari/Camp

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.62 | CATAI



Estados Unidos e Canadá 
AMÉRICA DO NORTE

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos de nacionalidade 
portuguesa. Outras nacionalidades, por favor consultar. 
Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir da 
data de regresso.

ESTADOS UNIDOS. Validade mínima do passaporte: 6 
meses após o regresso a Portugal.
Visto: Os clientes devem submeter pessoalmente o 
pedido de isenção de visto através da aplicação do ESTA: 
Aplicação VISA Waiver https://esta.cbp.dhs.gov/esta. O 
valor são 14 dólares americanos e é válido por 2 anos ou a 
data de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro).

CANADÁ: Validade mínima do passaporte: 6 meses após 
o regresso a Portugal.
Visto: Os clientes devem submeter pessoalmente o 
pedido de isenção de visto através da aplicação do ETA: 
http://www.cic.gc.ca/english/visit/eta.asp.  O valor são 7 
CAD (dólares canadianos) e é válido por 5 anos ou a data 
de validade do passaporte (o que ocorrer primeiro).

  

Interessa saber

VACINAS OBRIGATÓRIAS: Não.

NOTAS: Devido aos elevados custos médicos, recomendamos o seguro de Proteção Plus.

PAGAMENTO À CHEGADA. Cada vez mais, os hotéis estão a cobrar uma taxa direta, por quarto e à noite. Pode ter 
diferentes denominações: taxa de resort, taxa de instalação, etc. Este montante varia de hotel para hotel e pode incluir 
diferentes elementos: WIFI, água, acesso ao ginásio, espreguiçadeiras na praia, etc.

Vistos e gratificações não estão incluídos.

CATAI | 63



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

Dia 2 Nova Iorque
Visita panorâmica ao bairro mais famoso de Nova Iorque, 
Manhattan. Visitaremos as principais áreas de interesse: 
Central Park, Lincoln Center, Harlem, a famosa 5ª Avenida, 
Rockefeller Center, a área universitária de Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, para terminar na zona mais a sul da cidade, 
Battery Park, de onde poderemos ver o principal símbolo da 
cidade: a Estátua da Liberdade ou "Lady Liberty", como é 
conhecida pelos nova-iorquinos. Resto do dia livre.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Dias livres para desfrutar da sua estadia na "Big Apple". Não 
será fácil decidir onde passar o seu tempo nesta cidade, cheia 
de atividade desde o amanhecer até altas horas da noite. 
Museus, compras, espetáculos da Broadway, restaurantes e 
lojas, dos mais elegantes aos mais sofisticados, são apenas 
algumas sugestões.

Dia 5 Nova Iorque/Miami
Tempo livre até à partida para o seu voo para Miami. Chegada.

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

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

Dia 8 Miami/Nassau
Tempo livre até à partida do seu voo para Nassau.

Dias 9 a 11 Bahamas
Dias livres. Relaxe nas imensas praias de areia branca 
com o seu mar turquesa transparente, desfrute do clima 

tropical, pratique todo o tipo de desportos aquáticos como 
o snorkelling ou visite a capital, Nassau, que preserva o seu 
encanto colonial e o seu património arquitectónico.

Dia 12 Nassau/Portugal
Tempo livre até à hora de partida do seu voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

NOVA IORQUE, MIAMI E BAHAMAS
ESTADOS UNIDOS NOVA IORQUE · MIAMI · NASSAU 
VISITAS DE NOVA IORQUE E MIAMI · PARTIDAS DIÁRIAS 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble64 | CATAI

3.585€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento nos hotéis e regimes seleccionados. Transferes 
e visitas panorâmicas indicadas em serviço regular com 
motorista/guia em castelhano, excepto nas Bahamas, que 
são transferes regulares em inglês. Seguro de viagem.

 

Interessa saber
Preço desde baseado na Delta Airlines, Air France, KLM, 
classe V, para viajar entre 1 de maio a 14 de junho, com base 
em ocupação tripla. 
Taxas aéreas incluídas. DL/AF/KL: 335 €.
Taxa do resort (taxas obrigatórias a pagar diretamente no 
destino). Hotel Riu Plaza NY Times Square: 33 USD quarto/
noite. Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD quarto/noite.

Partidas
Diárias.
Notas de partida:
Delta Airlines/Air France/KLM: Lisboa/Porto.

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

(Deluxe Queen) APA

Miami. 3 noites Riu Plaza Miami Beach/1ª (Deluxe 
City View) APA

Bahamas. 4 noites The Coral At Atlantis/1ª (King 
Terrace) SA

Tarifas dinâmicas. Pode orçamentar noites extra e consultar 
a vasta seleção de hotéis online através do TravelPricer em 
www.catai.pt.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo.64 | CATAI



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

Dia 2 Nova Iorque
Visita panorâmica ao bairro mais famoso de Nova Iorque, 
Manhattan. Visitaremos as principais áreas de interesse: 
Central Park, Lincoln Center, Harlem, a famosa 5ª Avenida, 
Rockefeller Center, a área universitária de Greenwich Village, 
Soho, Chinatown, para terminar na zona mais a sul da cidade, 
Battery Park, de onde poderemos ver o principal símbolo da 
cidade: a Estátua da Liberdade ou "Lady Liberty", como é 
conhecida pelos nova-iorquinos. Resto do dia livre.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Dias livres para desfrutar da sua estadia na "Big Apple". Não 
será fácil decidir onde passar o seu tempo nesta cidade, cheia 
de atividade desde o amanhecer até altas horas da noite. 
Museus, compras, espetáculos da Broadway, restaurantes e 
lojas, dos mais elegantes aos mais sofisticados, são apenas 
algumas sugestões.

Dia 5 Nova Iorque/São Francisco
Tempo livre até à hora de partida do seu voo para São 
Francisco.

Dia 6 São Francisco
Visita panorâmica da cidade: Twin Peaks, Catedral de St. Mary, 
Centro Cívico, a sua famosa Chinatown ou a espectacular 
vista da Ponte Golden Gate. Sem esquecer a Praça Alamo, a 
Flórida e a sinuosa Rua Lombard ou o movimentado Cais dos 
Pescadores, com os seus inquilinos mais famosos: a colónia 
permanente de leões marinhos. Tarde livre.

Dias 7 e 8 de São Francisco
Dias livres. As suas ruas íngremes alinhadas com casas da 
era Vitoriana, uma enorme baía de água turquesa rodeada 
de colinas e teleféricos vintage que ainda hoje transportam 
passageiros, fazem de São Francisco uma das cidades mais 
pitorescas do país. A cidade desenvolveu uma personalidade 
própria graças à mistura de diversas culturas, incluindo 
nativos americanos, colonos espanhóis, aventureiros em 
busca de ouro e numerosos imigrantes europeus, africanos 
e asiáticos.

Dia 9 São Francisco/Miami
Tempo livre até à partida do seu voo para Miami. Chegada.

Dia 10 Miami
Visita panorâmica a esta cidade, ponto de encontro entre a 

Europa e a América do Sul. Visitaremos as principais áreas 
de interesse onde destacamos o glamoroso Coconut Grove; 
Little Havana, com as suas lojas e atmosfera latina; o centro 
da cidade com o seu espectacular distrito financeiro; Miami 
Beach, com o seu distrito Art Deco; e South Beach e a sua 
rua principal Lincoln Road, com as suas numerosas lojas 
e restaurantes. Finalmente, vamos caminhar ao longo da 
Ocean Drive e da Avenida Washington. Resto do dia livre.

Dia 11 Miami
Dia livre para desfrutar do que esta cidade oferece aos seus 
visitantes: uma praia espectacular, um paraíso para fazer 
compras, uma gastronomia com inúmeras possibilidades e 
uma vida nocturna ao nível das melhores cidades do mundo. 
Em suma, uma cidade para ser vivida com intensidade.

Dia 12 Miami/Portugal
Tempo livre até à hora de partida do voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada. 

NOVA IORQUE, SÃO FRANCISCO E MIAMI
ESTADOS UNIDOS NOVA IORQUE · SÃO FRANCISCO · MIAMI 
PARTIDAS DIÁRIAS · VISITAS DE NOVA IORQUE, SÃO FRANCISCO E MIAMI 

2.720€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento nos hotéis e regimes seleccionados. Transferes 
e visitas panorâmicas indicadas em serviço regular com 
motorista/guia em castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Delta Airlines, Air France, KLM, 
classe V, para viajar entre 28 de agosto a 14 de dezembro, 
em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. DL/AF/KL: 365 €.
Taxa do resort (taxas obrigatórias a pagar diretamente no 
destino). Hotel Riu Plaza NY Times Square: 33 USD quarto/
noite. Hotel Riu Plaza Fisherman's Wharf: 34 USD quarto/
noite. Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD quarto/noite.

Partidas
Diárias.
Notas de partida:
Delta Airlines/Air France/KLM. Lisboa/Porto.

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

(Deluxe Queen) APA

São Francisco. 4 noites Riu Plaza Fisherman's Wharf/1ª 
(Doble Deluxe) APA

Miami. 3 noites Riu Plaza Miami Beach/1ª 
(Deluxe City View) APA

Tarifas dinâmicas. Pode orçamentar noites extra e consultar 
a vasta seleção de hotéis online através do TravelPricer em 
www.catai.pt.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo. CATAI | 65



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

Dia 2 Nova Iorque
Durante a noite em Nova Iorque. Visita panorâmica 
a Manhattan para desfrutar das vistas da Broadway, 
Times Square, Empire State Building (exterior), a Village, 
Rockefeller Center, St. Patrick's Cathedral e Central Park, o 
pulmão verde da cidade. Tarde livre.

Dia 3 New York/Filadélfia/Washington D.C. (379 km)
Partida para Filadélfia. À chegada, um passeio panorâmico 
incluindo: Elfreth Road, o antigo bairro vitoriano, Benjamin 
Franklin Boulevard com uma paragem em frente ao Museu 
de Arte e ao Sino da Liberdade. Tempo livre no antigo edifício 
de troca de cereais. Depois continuamos para Washington 
D.C. Chegada ao hotel. Tarde livre.

Dia 4 Washington D.C.
Pequeno-almoço. Visita panorâmica incluindo alguns dos 
lugares mais emblemáticos: Cemitério de Arlington, onde 
se encontram os túmulos dos irmãos Kennedy; os memoriais 
aos Presidentes Lincoln e Jefferson; a Casa Branca (no 
exterior); a Avenida da Pensilvânia e o Capitólio. Tarde livre 
para visitar os museus do Instituto Smithsonian.

Dia 5 Washington D.C./Niagara (691 km)
Pequeno-almoço. Partida antecipada para o Canadá. 
No caminho atravessaremos as montanhas Apalaches e 
passaremos pelos estados da Pensilvânia e Nova Iorque 
antes de chegar já ao pôr- do-sol a Niagara.

Dia 6 Niagara/Toronto (120 km)
Pequeno-almoço. Passeio de barco Hornblower (se as 
condições meteorológicas não o permitirem, visitaremos os 
Túneis Cénicos). Visita de "Table Rock" e  a zona do relógio 
floral. Passagem pela zona residencial e vitícola do Niágara 
até Niagara-on-the-Lake, uma bela cidade de estilo vitoriano. 
Continue até Toronto para uma visita panorâmica da cidade.

Dia 7 Toronto/Mil Ilhas/Ottawa  (430 km)
Pequeno-almoço. Durante o nosso passeio pela capital do 
Canadá, faremos uma paragem para um cruzeiro na zona das 
"Mil Ilhas", onde nasce o rio St. Visita panorâmica a Ottawa: 
o Parlamento, as mansões do governador e do primeiro-
ministro, o bairro da embaixada.

Dia 8 Ottawa/Quebec (450 km)
Pequeno-almoço. De manhã assistiremos à troca da guarda 
pela Polícia Montada Canadiana (apenas durante os meses 
de julho e agosto). À tarde, iremos de carro para o Quebec.

Dia 9 Quebec/Montreal (210 km)
Pequeno-almoço. Visita turística ao Quebec: Universidade 

Laval, monumentos históricos, a Citadela e outros pontos de 
interesse. Na parte da tarde, partida para Montreal.

Dia 10 Montreal
Pequeno-almoço. Visita panorâmica a Montreal: Basílica 
de Notre Dame, Praça Place d'Armes, Praça Cartier, o Porto 
Velho, o edifício da Câmara Municipal, o Bairro Francês, o 
Estádio dos Jogos Olímpicos de 1976 e o Oratório de São 
José. Resto do dia livre.

Dia 11 Montreal/Boston (497 km)
Pequeno-almoço. Regresso a Boston. Resto do dia livre.

Dia 12 Boston/Newport/Nova Iorque (345 km)
Pequeno-almoço. Visita de Boston: Universidade de Harvard, 
Copley Square em frente à Igreja da Trindade; o bairro Back 
Bay; Faneuil Hall (centro comercial); Quincy Market e outros 
pontos de interesse. No caminho visitaremos Newport de 
uma forma panorâmica. À tarde, regressar a Nova Iorque.

Dia 13 Nova Iorque/Portugal
Tempo livre até à hora de partida para o voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 14 Portugal
Chegada.

FANTASIAS DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ 
ESTADOS UNIDOS · CANADÁ PRINCIPAIS CIDADES DO ESTE DOS ESTADOS UNIDOS E CANADÁ
CIRCUITO REGULAR COM GUIA BILINGUE EM CASTELHANO/PORTUGUES 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble66 | CATAI

2.780€

14 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço, excepto em Nova Iorque, 
apenas alojamento. Transferes, visitas e entradas conforme 
descrito no itinerário. Transporte em autocarro com ar 
condicionado ou minibus, dependendo do número de 
passageiros. Guia bilíngue ou motorista/guia em castelhano/
português do 3º ao 12º dia. Serviço de bagageiro nos hotéis 
durante o circuito (1 mala por pessoa). Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, American Airlines e British 
Airways, classe O, para viajar a 8 de junho e de 31 de agosto 
a 28 de setembro, em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. IB/AA/BA: 205 €.
Taxa do resort a pagar diretamente no destino (por quarto 
por noite): Riu New York Times Square: 33 USD.

Quando o Hornblower não estiver a operar, será substituído 
pelos Túneis Cénicos.
Caso o cruzeiro das Mil Ilhas não opere, será visitado o Museu 
de História de Ottawa.
Hotel em Nova Iorque:
Riu Plaza New York Times Square. Se for escolhido um hotel 
diferente, o transfere entre o hotel de estadia e o hotel onde 
a excursão tem início não está incluído.

Partidas
Junho: 8. Julho: 6, 27. Agosto: 3, 17, 31. Setembro: 14, 28 .
Notas de partida:
Iberia/American Airlines/British Airways: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Nova Iorque. 2 noites Riu Plaza New York Times Square/1ª
Washington D.C. 
2 noites

Westin Washington DC City 
Center/1ª

Niagara. 1 noite Doubletree Fallsview/1ª
Toronto. 1 noite Sheraton Centre/1ª
Ottawa . 1 noite Sheraton Four Points Gatineau/

Turista Sup.

Quebec. 1 noite Le Classique/Turista Sup.
Montreal. 2 noites Le Centre Sheraton/1ª
Boston. 1 noite Four Points by Sheraton Wakefield 

Boston/Turista Sup.

Nova Iorque. 1 noite Riu Plaza New York Times Square/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo.66 | CATAI



Dia 1 Portugal/Chicago
Partida em voo para Chicago. Chegada, transfere para o 
hotel e alojamento. Chicago, conhecida como a "Windy 
City", é a maior cidade do estado de Illinois. É famosa pela 
sua arquitectura inovadora: a sua linha do horizonte está 
salpicada de arranha-céus como o icónico John Hancock 
Center, a Torre Willis e a Torre Tribune de Chicago. Os seus 
museus são também um ponto alto da cidade.

Dias 2 e 3 de Chicago
Dias livres para desfrutar desta bela cidade junto ao Lago 
Michigan. Recomendamos a área de Loop, com as suas 
estações de metro de alta ascensão; Michigan Avenue, 
conhecida como a milha dourada, perfeita para compras. 
Subir até um dos observatórios panorâmicos para uma vista 
aérea da própria cidade e das margens do Lago Michigan.

Dia 4 Chicago/Nova Orleães
Partida para Nova Orleães. Chegada e alojamento. Esta 
cidade do Luisiana é internacionalmente conhecida pela 
sua cultura crioula, música, arquitectura, gastronomia e 
festividades.

Dias 5 e 6 de Nova Orleães
Dias livres para desfrutar de uma cidade única nos Estados 
Unidos. Um passeio pelo bairro francês, um passeio pelas 
margens do grande Mississippi, um jantar num clube de 
jazz... 

Nova Orleães oferece uma cultura diferente onde o crioulo e 
o Cajun encontram a sua máxima expressão.

Dia 7 Nova Orleães/Miami
Partida em voo para Miami. Chegada e alojamento. Na ponta 
sudeste da Flórida, Miami reflete a sua influência cubana nos 
cafés e tabacarias da Calle Ocho em Little Havana. E através 
das águas da Biscayne Bay fica Miami Beach, lar de South 
Beach, um bairro glamoroso com edifícios art deco coloridos 
e discotecas de vanguarda.

Dias 8 e 9 de Miami
Alojamento. Dias livres para desfrutar do que esta cidade tem 
para oferecer aos seus visitantes: uma praia espectacular, 
um paraíso para compras, uma gastronomia com inúmeras 
possibilidades e uma vida nocturna ao nível das melhores 
cidades do mundo. Em suma, uma cidade para desfrutar com 
intensidade.

Dia 10 Miami/Portugal
Partida para o seu voo de regresso. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

Excursões opcionais:

Chicago: 
Visita de Chicago (3 horas).
O passeio começa no centro da cidade, no Chicago Loop. 
Percorreremos a Michigan Avenue e a sua Magnificent Mile, a 
Dusable Bridge, Millennium Park, Maggie Daley Park e Grant 
Park, bem como o Art Institute of Chicago e Buckingham 
Fountain, entre outros locais de interesse.
Preço: 142 €. p./pessoa

Miami
Excursão Everglades
Descubra um dos habitats mais espectaculares dos Estados 
Unidos, os pântanos de Everglades. Entre as espécies que 
podemos encontrar encontram-se: veados, uma grande 
diversidade de aves aquáticas, o íbis vermelho, o peixe-boi 
ou vaca do mar e o sempre espectacular jacaré. Inclui um 
passeio de barco aéreo (em inglês) para desfrutar de perto 
deste ecossistema único.
Preço: 104 €. p./pessoas (4 pessoas).

CHICAGO, NOVA ORLEÃES E MIAMI
ESTADOS UNIDOS CHICAGO · NOVA ORLEÃES  · MIAMI  
PARTIDAS DIÁRIAS · EXCURSÕES OPCIONAIS · NOVIDADE

2.150€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento nos hotéis e regime seleccionado. Transferes em 
serviço regular com motorista/guia em castelhano. Seguro 
de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Delta Airlines, Air France, KLM, 
classe V, para viajar entre 1 e 16 de junho e entre 1 e 30 de 
setembro, em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. DL/AF/KL: 335 €.
Taxa do resort (taxas obrigatórias a pagar directamente no 
destino). Hotel Riu Plaza Miami Beach: 28 USD quarto/noite.

Partidas
Diárias.
Notas de partida:
Delta Airlines/Air France/KLM. Lisboa/Porto.

Hotéis
Chicago. 3 noites   Ambassador/Turista Sup.
Nova Orleães. 3 noites Hilton New Orleans Riverside/ 

Turista Sup.

Miami. 3 noites Riu Plaza Miami Beach/1ª

Tarifas dinâmicas. Pode orçamentar noites extra e consultar 
a vasta seleção de hotéis online através do TravelPricer em 
www.catai.pt.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo. CATAI | 67



Dia 1 Portugal/Toronto
Partida em voo para Toronto. Resto do dia livre. Alojamento.

Dia 2 Toronto/Niagara (125 km)
Pequeno-almoço e visita panorâmica da cidade. Depois 
partida para Niagara-on-the-Lake. Teremos 1 hora para 
passear pelas ruas antes de continuarmos para o Niagara 
ao longo do rio. Ali, as majestosas e famosas Cataratas do 
Niagara esperam-nos. Daremos um passeio a bordo do barco 
Hornblower que nos levará ao pé da ferradura formada pelas 
famosas cataratas. Almoço facultativo.

Dia 3 Niagara/Mil Ilhas/Ottawa (530 km)
Pequeno-almoço. Partida antecipada na auto-estrada Trans-
Canadá para Ottawa. Continue até à zona das Mil Ilhas, 
uma das mais belas do país, onde faremos um passeio de 
barco de uma hora para admirar as mansões na nascente do 
rio San Lorenzo. Continuação para a capital do país, que o 
surpreenderá com a sua bela arquitectura e geografia nas 
margens do rio Ottawa. À chegada, iniciaremos o passeio 
panorâmico que completaremos no dia seguinte.

Dia 4 Ottawa/Quebec (439 km)
Meia pensão. Continuação da visita panorâmica da 
cidade. Partida para o Quebec. No caminho visitaremos 
uma plantação de ácer onde se produz xarope de ácer 
com métodos tradicionais e onde desfrutaremos de um 

almoço típico de lenhador. À chegada, iniciaremos a visita 
panorâmica da cidade que, dependendo do tempo, pode ser 
concluída no dia seguinte.

Dia 5 Quebec
Pequeno-almoço. Dia livre. Poderemos realizar uma das duas 
visitas opcionais propostas para este dia: visita opcional à 
bela região da Costa de Beaupré ou excursão opcional de 
observação de baleias a Tadoussac. Faremos uma viagem de 
barco para observação de baleias de 3 horas.

Dia 6 Quebec/Montreal (270 km)
Pequeno-almoço. Esta manhã, dirigimo-nos para Montreal. À 
chegada, começaremos a nossa visita a esta cidade vibrante: 
o Estádio Olímpico (stop), St-Laurent Street, o bairro Golden 
Square Mile de Montreal onde hoje se encontra a famosa 
Universidade McGill, Mount Royal Park, onde pararemos 
no Lovers' Viewpoint. A caminho da Velha Montreal 
veremos o Plateau Mont Royal, que é hoje um dos bairros 
mais populares. O Place d'Armes, testemunha da evolução 
arquitectónica do lugar com os seus edifícios de diferentes 
períodos, e onde se situa a Basílica de Notre-Dame de 
Montréal. Praça Cartier e Câmara Municipal de Montreal. 
Almoço facultativo. Resto do dia livre.

Dia 7 Montreal
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 8 Montreal/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Opcionais: (p./pessoa)

Serviços e excursões:
• Plano de refeições, 2 almoços (dias 2 e 6): 85 €. Criança: 65 €.
• Costa de Beaupré com almoço (dia 5): 85 €. Criança: 65 €.
• Observação de baleias (dia 5): 150 €. Criança: 110 €.

ALTO E BAIXO CANADÁ 
CANADÁ TORONTO · NIAGARA · MIL ILHAS · OTTAWA · QUEBEC · MONTREAL 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO  

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble68 | CATAI

1.485€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes, visitas e taxas de entrada de acordo 
com o itinerário em circuito regular. Transporte em autocarro 
ou minibus com ar condicionado, dependendo do número de 
passageiros. Guia bilingue ou motorista/guia em castelhano/
português. Serviço de bagageiro nos hotéis (1 mala por 
pessoa). Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, para viajar entre 2 de 
maio e 6 de junho e de 29 de agosto a 4 de dezembro, em 
quarto triplo.
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 335 €.

Quando o Hornblower não estiver disponível, será 
substituído por um passeio de trenó puxado por cães ou 
jantar no Quebec.
Se o passeio de barco das Mil Ilhas não estiver disponível, 
será substituido pela visita ao Museu de História de Ottawa.
O Hotel Lindbergh está localizado em Ste. Foy, a 8 km do 
centro da cidade.

Partidas
Maio: 2, 9, 16, 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, 16, 23, 30. Novembro: 6, 13. Dezembro: 4, 11, 20, 27.
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Toronto. 1 noite Chelsea/Turista Sup.
Niagara. 1 noite Wyndham Garden Niagara Falls 

Fallsview/Turista

Ottawa. 1 noite Embassy Hotel and Suites/Turista
Quebec. 2 noites Lindbergh/Turista
Montreal. 2 noites Hotel du Faubourg/Turista Sup.

Hotéis previstos ou de categoria similar.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo.68 | CATAI



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

Dia 2 Montreal
Visita panorâmica a Montreal: o bairro antigo, a montanha 
Mont-Royal e o distrito financeiro onde se encontra a famosa 
cidade subterrânea. O resto do dia à vontade.

Dia 3 Montreal/Lago St. Jean (500 km)
Pequeno-almoço. Partida ao longo da margem norte do 
rio St. Lawrence. Paragem na pitoresca região de Maurice. 
Continuar para a região do Lago Saint Jean.

Dia 4 Lago St. Jean/Saguenay (70 km)
Pequeno-almoço. Pela manhã visitaremos a Reserva de 
St-Félicien a bordo de um pequeno comboio. À tarde 
continuaremos para Val Jalbert onde, de teleférico e uma 
curta caminhada, nos aproximaremos de uma queda de 
água mais alta que as Cataratas do Niagara. Continuação 
para Saguenay.

Dia 5 Saguenay
Pensão completa. Dia inteiro dedicado à natureza e à vida 
selvagem. O almoço será servido numa cabana à beira de 
um lago, onde depois apanharemos uma canoa "Rabaska". 
Regresso a Saguenay, jantar no hotel.

Dia 6 Saguenay/Tadoussac (185 km)
Meia pensão. Hoje partiremos através do fiorde de Saguenay 

para explorar o Centro de Interpretação e Observação do 
Cap de Bon-Désir; uma visita obrigatória ao longo da rota 
das baleias. Continuar para Tadoussac. Almoço. Cruzeiro de 
observação de baleias.

Dia 7 Tadoussac/Quebec (215 km)
Meia pensão. Partida para o Cidade do Quebec. No caminho, 
vamos descobrir a bela região de Charlevoix: reconhecida 
pela UNESCO como Reserva Mundial da Biosfera. Visita 
de uma quinta de emus onde descobriremos esta ave e 
almoçamos. Depois, iremos para o desfiladeiro de Sainte 
Anne para o explorar. A nossa próxima paragem será em 
Montmorency Falls. Continuação para  Quebec.

Dia 8 Quebec
Pequeno-almoço. Faremos um passeio a pé por esta cidade 
amuralhada.

Dia 9 Quebec/Mont-Tremblant (380 km)
Meia pensão. Partida para o Mont-Tremblant. Faremos 
uma paragem no caminho, num barracão de açúcar. Aí 
desfrutaremos de um almoço delicioso e original. À tarde, 
chegaremos ao Mont-Tremblant.

Dia 10 Mont-Tremblant/Ottawa (163 km)
Pequeno-almoço. Hoje conduzimos até à capital do Canadá. 
À chegada, faremos uma visita panorâmica da cidade.

Dia 11 Ottawa/Mil Ilhas//Toronto (430 km)
Pequeno-almoço. Partida para a encantadora região das Mil 
Ilhas, onde faremos um cruzeiro de uma hora. Continuar para 
Toronto.

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

Dia 13 Portugal
Chegada.

NATUREZA NO CANADÁ ORIENTAL
CANADÁ PRINCIPAIS CIDADES DE ONTÁRIO E QUEBEC   
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

2.880€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 4 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Transferes, visitas e taxas de entrada de 
acordo com o itinerário em circuito regular. Transporte em 
autocarro ou minibus com ar condicionado, dependendo 
do número de passageiros. Guia bilingue ou motorista/guia 
em castelhano. Serviço de bagageiro nos hotéis (1 mala por 
pessoa). Seguro de viagem.
Extensão do Niágara: 1 almoço (bebidas não incluídas).

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss e Brussels, classe K, para viajar entre 4 de 
setembro e 2 de outubro, em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 295 €.
Extensão do Niágara 14 dias a partir de 3.075 €.
As partidas não são garantidas; é necessário um número 
mínimo de passageiros para a operação. Em caso de 
cancelamento devido a não formação do grupo, será 
informado no prazo de 30 dias antes da data de partida.

Partidas
Agosto: 7. Setembro: 4. Outubro: 2.
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto. 

Hotéis
Montreal. 2 noites Delta Montreal/1ª
Lago St. Jean. 1 noite Du Jardin/Turista Sup. 
Saguenay. 2 noites Delta Saguenay/1ª
Tadoussac. 1 noite Tadoussac/Turista Sup.
Quebec. 2 noites Delta Québec/1ª
Mont-Tremblant. 
1 noite

Fairmont Mont/1ª Sup.
Tremblant/1ª Sup.

Ottawa. 1 noite Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noite Sheraton Centre/1ª 

Hotéis previstos ou de categoria similar.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo. CATAI | 69

Extensão Niagara
Dia 12 Toronto/Niagara/Toronto (260 km)
Meia pensão. Partida para Niagara, embarque no 
Hornblower, que nos levará ao pé das cataratas. Almoço de 
despedida num restaurante com uma vista panorâmica das 
quedas. À tarde, regresso a Toronto via Niagara, no Lago.

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

Dia 14 Portugal
Chegada.



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

Dia 2 Calgary/Banff (125 km)
Pequeno-almoço. Faremos uma visita panorâmica ao centro 
da cidade com os seus edifícios modernos. Esta cidade é 
a famosa capital mundial do "cowboy" e tem autênticas 
boutiques de cowboys e o Parque do Património (incluído) 
Partida para Banff. Visitar o Lago Minnewanka, Bow Falls 
e Tunnel Mountain. Caminhadas à tarde, passeios de 
helicóptero (opcional) ou compras.

Dia 3 Banff/Louise/Banff (200 km)
Pequeno-almoço. Este dia será passado a visitar os lagos 
mais famosos do Canadá. Começaremos com a bela Lago 
Moraine (Jun-Sep). Continuaremos para o local mais 
famoso do parque, o Lago Louise. Antes de regressar a Banff 
pararemos no Lago Esmeralda, que nos cativará com a cor 
intensa que lhe dá o seu nome.

Dia 4 Banff/Icefields/Jasper (295 km)
Pequeno-almoço. Vamos começar o dia a fotografar a 
Montanha do Castelo. Seguiremos a Estrada Glaciar até ao 
Parque Nacional de Jasper, admirando o Glaciar das Patas e 
os Lagos de Arco e Peyto (Jun-Out). Visitaremos os Campos 
de Gelo de Columbia onde embarcaremos num Explorador 

de Gelo para entrar na superfície do Glaciar Athabasca de 
325 km2. Continuamos até Jasper.

Dia 5 Jasper/Rocky Mountaineer/Kamloops
Meia pensão. Viajar a bordo do comboio Rocky Mountaineer 
é uma experiência inesquecível. Durante 2 dias ser-nos-á 
recordada a nostalgia dos comboios de outrora. A história do 
Canadá Ocidental está intimamente ligada à linha ferroviária 
Trans-Canadá, que começou a funcionar há pouco mais de 
100 anos. A viagem de comboio é apenas de dia, dormindo 
na cidade de Kamloops, a cerca de metade da viagem. 
De manhã, embarcamos no espectacular comboio Rocky 
Mountaineer para Kamloops, no coração do interior da British 
Columbia. Teremos a oportunidade de apreciar o cenário 
dramático das cadeias de montanhas mais espectaculares 
do mundo e as planícies semi-áridas do Vale do Okanagan. 
Atravessaremos a Montanha Robson com os seus 3,954m 
de altura, tornando-a no pico mais alto das Montanhas 
Rochosas. Almoço a bordo. À tarde, chegaremos a Kamloops. 
(Nota importante: os serviços a bordo do comboio estão em 
inglês).

Dia 6 Kamloops/Rocky Mountaineer/Vancouver
Meia pensão. Neste dia, desfrutaremos novamente da 
paisagem e do serviço do Rocky Mountaineer enquanto 
seguimos o rio Thompson até Hell's Gate Canyon e Fraser 

Canyon. Os picos escarpados da Cordilheira da Costa abrem-
se perante nós, revelando o Vale do Rio Fraser antes de 
chegar a Vancouver, que tem sido chamada uma das mais 
belas cidades do mundo. Almoço a bordo. Recepção no 
terminal do comboio.

Dia 7 Vancouver
Pequeno-almoço. A visita a esta bela cidade começa 
com Stanley Park, os seus totem polos, florestas, praias 
e miradouros. É o maior parque municipal do mundo. 
Desfrutaremos da atmosfera típica e histórica de Gastown, 
onde nasceu a cidade, do centro financeiro e comercial e 
da pitoresca Chinatown. Visitaremos a ilha Granville, onde 
poderemos desfrutar do mercado público, galerias de arte e 
lojas originais. Tarde de lazer.

Dia 8 Vancouver/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre para continuar a descobrir esta 
bela cidade, até à hora da partida para o voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

ROCKY MOUNTAINEER EXPRESS 
CANADÁ CALGARY · BANFF · LAGO LOUISE · JASPER · KAMLOOPS · VANCOUVER 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · ROCKY MOUNTAINEER

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble70 | CATAI

3.845€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reserva em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços (bebidas não 
incluídas). Transferes, visitas e taxas de entrada de acordo 
com o itinerário em circuito regular. Transporte em autocarro 
ou minibus com ar condicionado, dependendo do número de 
passageiros. Guia bilingue ou motorista/guia em castelhano 
(excepto a bordo do comboio). Classe Silver Leaf a bordo do 
Rocky Mountaineer. Serviço de bagageiro nos hotéis (1 mala 
por pessoa). Seguro de viagem.  

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, para viajar a 2 de 
outubro, Silver Leaf, em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 345 €.
A bordo do comboio os serviços estão em inglês e não há 
nenhum guia.
Este programa tem condições de cancelamento muito 
rigorosas. Desde o momento da reserva até 49 dias antes 
da partida, 800€ p./pessoas. Menos de 49 dias: 100% de 
gastos.

Partidas
Maio: 1, 8, 15, 22, 29. Junho: 5, 12, 19, 26. Julho: 3, 10, 17, 24, 
31. Agosto: 7, 14, 21, 28. Setembro: 4, 11, 18, 25. Outubro: 2.
Notas de partida:
Air Canada/United Airlines/Lufthansa/Swiss/Brussels. 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Calgary. 1 noite Sheraton Suites Eau Claire/1ª
Banff. 2 noites Banff Aspen Lodge/Turista Sup.
Jasper. 1 noite Sawridge Inn/Turista
Kamloops. 1 noite Provisto por Cia de tren/Turista
Vancouver. 2 noites The Sutton Place/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo.70 | CATAI



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

Dia 2 Montreal
Pequeno almoço e visita panorâmica. O resto do dia livre 
para descobrir a cidade.

Dia 3 Montreal/Lac Delage (285 km)
Pensão completa. Parar no caminho num barracão de açúcar. 
Almoço. Continuar para Lac Delage. Jantar no hotel.

Dia 4 Lac Delage/Saguenay (195 km)
Meia pensão. Iremos descobrir a beleza deste vasto país 
na companhia de guias naturalistas. Nas margens de um 
lago, aguarda-nos, ao pôr-do-sol, um almoço de piquenique 
para observação de ursos negros. Partida para a região de 
Saguenay.

Dia 5 Saguenay/Quebec (385 km)
Meia pensão. Partida para Tadoussac. Embarque para iniciar 
o interessante cruzeiro matinal de observação de baleias. 
Almoço no histórico hotel Tadoussac e depois partida para a 
Côte de Beaupré, passando pela espectacular queda de água 
de Montmorency.

Dia 6 Quebec/Ottawa (439 km)
Pequeno almoço e visita à cidade. Partida para a capital do 
Canadá: Ottawa. Visita de orientação.

Dia 7 Ottawa/Mil Ilhas/Toronto (400 km)
Pequeno-almoço. Partida para a região das Mil Ilhas, onde 
faremos uma paragem para um cruzeiro de uma hora. 
Continuação para Toronto. Visita turística.

Dia 8 Toronto/Niagara/Toronto (260 km)
Meia pensão. Partida matinal para as cataratas do Niagara. 
Almoço num restaurante com uma vista panorâmica 
das cataratas, depois embarque no navio de cruzeiro. 
Continuação para Toronto.

Dia 9 Toronto/Calgary
Partida em voo para Calgary. Chegada e alojamento.

Dia 10 Calgary/Banff (240 km)
Meia pensão. Visita turística matinal. Depois seguimos por 
estrada até ao Lago Louise, Lago Moraine e aos famosos 
picos "Wenchemntka". Chegada a Banff e almoço. Passeio 
cénico ao Tunnel Mountain, Bow Falls e ao Fairmont Banff 
Springs Hotel.

Dia 11 Banff/Jasper/Banff (380 km)
Pequeno-almoço. Partida antecipada para o P. N. Jasper. 
Excursão ao Glaciar Athabasca (Columbia Icefields), ao fim da 
manhã a bordo de um autocarro de neve. Regresso a Banff 
com várias paragens.

Dia 12 Banff/Kamloops (599 km)
Pequeno-almoço. Partida na auto-estrada Trans-Canadá para 
British Columbia, passando por quatro Parques Nacionais. À 
tarde faremos uma pequena caminhada pela floresta tropical 
do Monte Revelstoke NP. Continuar para Kamloops.

Dia 13 Kamloops/Victoria (440 km)
Pequeno-almoço. Partida para Tsawwassen, onde 
apanhamos o ferry para a ilha de Vancouver. Entraremos 
em Butchart Gardens, veremos os Edifícios do Parlamento 
Provincial, o Hotel Imperatriz, o lado do porto, Beacon Hill 
Park e Chinatown.

Dia 14 Victoria/Vancouver (70 km)
Meia pensão. Partida de ferry para Vancouver para uma 
excursão à tarde pela cidade. Almoço.

Dia 15 Vancouver/Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora de partida para o 
voo de regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 16 Portugal
Chegada.

 

CANADÁ ECOLÓGICO
CANADÁ PRINCIPAIS CIDADES DO CANADÁ ORIENTAL E OCIDENTAL
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

3.855€

16 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Transferes, visitas e taxas de entrada de acordo 
com o itinerário em circuito regular. Transporte em autocarro 
ou minibus com ar condicionado, dependendo do número de 
passageiros. Guia bilingue ou motorista/guia em castelhano. 
Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na United Airlines, Lufthansa, Air 
Canada, Swiss and Brussels, classe K, para viajar a 4 de 
junho, em quarto triplo. 
Taxas aéreas incluídas. UA/LH/AC/LX/SN: 360 €.
As partidas não são garantidas; é necessário um número 
mínimo de passageiros para a operação. Em caso de 
cancelamento derivado da não realização do grupo, será 
informado no prazo de 30 dias antes da data de partida.

Partidas
Junho: 4, 18, 25. Julho: 16, 23, 30. Agosto: 6, 27.
Notas de partida:
United Airlines/Lufthansa/Air Canada/Swiss/Brussels: 
Lisboa/Porto.

Hotéis
Montreal. 2 noites Le Centre Sheraton/1ª 
Lac Delage. 1 noite Manoir Lac Delage/Turista Sup.
Saguenay. 1 noite Delta Saguenay/1ª
Quebec. 1 noite Delta Quebec/1ª
Ottawa. 1 noite Lord Elgin/1ª
Toronto. 1 noite Sheraton Centre/1ª
Calgary. 1 noite Delta Calgary Downtown/1ª 
Banff. 2 noites Charltons Banff/1ª 
Kamloops. 1 noite DoubleTree by Hilton/1ª 
Victoria.1 noite Marriott Inner Harbour/1ª 
Vancouver. 1 noite Sheraton Vancouver Wall Centre/1ª

Hotéis previstos ou de categoria similar.

 A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço para um mínimo de 3 pessoas, em quarto triplo. CATAI | 71
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Austrália, Nova Zelândia e Polinésia.
PACÍFICO

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS 

Informação válida para cidadãos portugueses. 
Passaporte válido por pelo menos 6 meses a partir 
da data de regresso. Outras nacionalidades, por 
favor consultar. 

AUSTRÁLIA. O visto deve ser obtido através do 
website https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/
getting-a-visa/visa-lista/evisitor-651. É gratuito.

NOVA ZELÂNDIA. O visto deve ser obtido através 
do website https://www.immigration.govt.nz/
novo-zelândia-vistos/candidatar-se a um visto/
about-visa/nzeta. Preço 50 NZD.

POLINÉSIA. Não é necessário visto.

ESTADOS UNIDOS. Autorização de entrada (ESTA), 
obtido pelo menos 72 horas antes da partida. 

E combinar diferentes países, precisará de visto 
quando exigido pelo país de trânsito.

  

INTERESSA SABER

VACINAS. Não são necessárias. 

OS NOSSOS PREÇOS incluem algumas entradas nos Parques Nacionais (conforme descrito no itinerário), 
bem como voos internos na Polinésia. No caso de aumento do preço das entradas (após a data de 
publicação desta brochura), seremos obrigados a repercuti-los nos preços.

Vistos e gratificações não incluídos. 



Dia 1 Portugal/Melbourne 
Partida para Melbourne, pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Em voo

Dia 3 Melbourne 
Chegada à "Cidade Jardim". Alojamento.

Dia 4 Melbourne
Visita à cidade, Flagstaff Gardens, Universidade, Parlamento, 
Antiga Alfândega, Estação de Flinders Street, Catedral de St. 
Paul e St. Patrick, Fitzroy Gardens e Torre Eureka. Alojamento. 

Dia 5 Melbourne
Dia livre. Alojamento.

Dia 6 Melbourne/Cairns 
Partida em voo para Cairns, porta de entrada para a Grande 
Barreira de Coral. Alojamento.

Dia 7 Cairns (Grande Barreira de Coral)
Cruzeiro em Catamarã à Grande Barreira de Corais, o maior 
do mundo com 2.300 km. Poderemos nadar, mergulhar e 
observar, a partir de um mini-submarino, este fascinante 
complexo de corais que abriga um mundo inimaginável 
de formas e cores sob as suas águas. Almoço a bordo. 
Alojamento.

Dia 8 Cairns 
Dia livre. Alojamento.

Dia 9 Cairns/Sydney 
Partida em voo para Sdney. Uma cidade que vive em 
harmonia com o mar. Tiraram tanta vantagem da sua linha 
costeira que as zonas mais bonitas da cidade estão na sua 
bela baía onde se destacam a Ponte e a Casa da Ópera. Outro 
lugar emblemático é Darling Harbour. Alojamento.

Dia 10 Sydney 
Visita aos lugares mais emblemáticos de Sydney, num 
maravilhoso passeio a pé pela cidade. Visitaremos a área mais 
histórica da cidade "the Rocks", veremos a ponte Harbour e 
a Opera House, passaremos pelas ruas do centro da cidade 
onde podemos admirar vários edifícios de arquitectura 
colonial antes de terminarmos o passeio na zona de Darling 
Harbour. Um cruzeiro no belo porto de Sydney oferecerá uma 
perspectiva única da espectacular Opera House, a Harbour 
Bridge e Fort Denison. Almoço a bordo. Alojamento.

Dia 11 Sydney 
Dia livre. Alojamento.

Dia 12 Sydney/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

Extensão Ilha Hamilton
Dia 12 Sydney/Ilha Hamilton
Partida para a ilha Hamilton. Alojamento. 

Dias 13 a 15 Ilha Hamilton
Dias livres para desfrutar da praia. Alojamento.

Dia 16 Hamilton Island/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 17 Portugal
Chegada.

Extensão Ilha Hayman
Dia 12 Sydney/Hamilton/Ilha Hayman
Partida em voo para Hamilton, seguido por transfere de 
barco. Alojamento.

Dias 13 a 15 Ilha Hayman
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
hotel da sua escolha.

Dia 16 Ilha de Hayman/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 17 Portugal
Chegada.

Extensão Maldivas
Dia 12 Sydney/Maldivas
Partida para as Maldivas pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 13 Maldivas
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento nas Maldivas.

Dias 14 a 16 Maldivas
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da praia e do 
hotel escolhido.

Dia 17 Maldivas/Portugal
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora de partida para o voo de 
regresso a Portugal. Noite a bordo.

Dia 18 Portugal
Chegada.

SUPER AUSTRÁLIA
AUSTRÁLIA  MELBOURNE · CAIRNS · SIDNEY  
VOOS + HOTEL · OPCIÃO EXTENSÃO MALDIVAS, ILHA HAMILTON OU  ILHA HAYMAN 

3.240€

13 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento, transfers privados em inglês, 1 almoço (bebidas 
não incluídas). Visitas em serviço regular com motorista/guia 
em inglês, Melbourne com comentários em castelhano ou 
inglês e em Sydney com guia em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai. Em Cairns cruzeiro regular em inglês. Seguro de 
viagem.
Opção Ilha Hamilton: Só alojamento. Transferes regulares em 
inglês.
Opção Ilha Hayman: Alojamento e pequeno-almoço. 
Transferes regulares em inglês.
Opção Maldivas: Alojamento e pequeno-almoço. Transferes 
em lancha rápida em inglês.

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates Airways, classe T (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 1 e 13 de setembro, em hotéis 
indicados. 
Taxas aéreas incluídas. EK: 335 €.

Opção com extensão para as Maldivas: Tarifa baseada na 
Emirates Airways, classe T (tarifa dinâmica) e Singapore 
Airlines, classe V (tarifas dinâmicas), para viajar entre 
1 de maio e 13 de julho, em hotéis indicados. Taxas 
aéreas incluídas. A ordem das cidades pode ser invertida, 
começando por Sydney e terminando em Melbourne, para 
evitar voos e custos adicionais.
Opção com extensão das praias australianas: Tarifa baseada 
na Emirates Airways, classe T (tarifa dinâmica), para viajar 
entre 1 de maio e 1 de julho, em hotéis indicados, com 
extensão à Ilha Hamilton. Taxas aéreas incluídas.
A ordem das cidades pode mudar. 

Partidas
Diárias (1 mai – 31 mar/23).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa.

Hotéis
Melbourne. 3 noites. Travelodge Melbourne 

Docklands/3★

Cairns. 3 noites. Cairns Plaza/3★

Sidney. 3 noites. Travelodge Wynyard/3★

Ilha Hamilton. 4 noites. Reef View/4★

Ilha Hayman. 4 noites. Intercontinental Hayman 
Island Resort/5★

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

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorías de hotéis superiores en www.catai.pt 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 73



Dia 1 Portugal/Melbourne 
Partida em voo para Melbourne, pela rota escolhida. 
Alojamento.

Dia 2 Em voo

Dia 3 Melbourne 
Chegada à "Cidade Jardim". Alojamento em Melbourne.

Dia 4 Melbourne
Visita à cidade: Flagstaff Gardens, Universidade, Parlamento, 
Alfândega Antiga, Estação de Flinders Street, Catedral de St. 
Paul e St. Patrick, Fitzroy Gardens e Torre Eureka. Alojamento.

Dia 5 Melbourne
Dia livre. Sugerimos uma visita opcional à Estrada do Grande 
Oceano e aos Doze Apóstolos. Alojamento.

Dia 6 Melbourne/Cairns 
Partida em voo para Cairns, porta de entrada para a Grande 
Barreira de Coral. Alojamento.

Dia 7 Cairns (Grande Barreira de Coral)
Cruzeiro em Catamarã à Grande Barreira de Corais, o maior 
do mundo com 2.300 km. Poderemos nadar, mergulhar e 
observar, a partir de um mini-submarino, este fascinante 
complexo de corais que abriga um mundo inimaginável 
de formas e cores sob as suas águas. Almoço a bordo. 
Alojamento.

Dia 8 Cairns
Dia livre para desfrutar da cidade ou para fazer uma visita 
opcional. Alojamento.

Dia 9 Cairns/Ayers Rock 
Voo para Ayers Rock onde está localizado "Uluru". Caminhe 
pela sua base e grutas, lar das pinturas sagradas que retratam 
o conceito aborígene de criação. Continue até Mutitjulu 
Waterhole para aprender mais sobre a história deste local 
sagrado e no Centro Cultural Aborígene aprenderemos 
mais sobre a cultura do povo Anangu. Terminar com um 
maravilhoso pôr-do-sol em frente ao Uluru com um copo de 
vinho espumante e canapés. Alojamento.

Dia 10 Ayers Rock 
Hoje vamos desfrutar de um espectacular nascer do sol no 
deserto, em frente ao Uluru. Visitaremos as montanhas 
de Olgas, "Kata Tjuta" com as suas 36 cúpulas no meio do 
deserto e faremos uma caminhada pelo desfiladeiro da 
Walpa. Alojamento.

Dia 11 Ayers Rock/Sydney 
Partida em voo para Sdney, a maior metrópole do país. Uma 
cidade que vive em harmonia com o mar. Tiraram tanta 
vantagem da sua linha costeira que as zonas mais bonitas da 
cidade estão na sua bela baía onde se destacam a Ponte e a 
Casa da Ópera. Outro lugar emblemático é Darling Harbour. 
Alojamento.

Dia 12 Sydney 
Visita aos lugares mais emblemáticos de Sydney, num 
maravilhoso passeio a pé pela cidade. Visitaremos a área 
mais histórica da cidade "the Rocks", local de nascimento 
da Austrália em 1788, veremos a ponte Harbour e a Opera 
House, passaremos pelas ruas do centro da cidade onde 
podemos admirar vários edifícios de arquitectura colonial 
antes de terminarmos o passeio na zona de Darling Harbour. 
Um cruzeiro no belo porto de Sydney oferecerá uma 
perspectiva única da espectacular Opera House, a Harbour 
Bridge e Fort Denison. Almoço a bordo. Alojamento.

Dia 13 Sydney 
Alojamento em Sydney. Dia livre.  

Dia 14 Sydney/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Noite a bordo.

Dia 15 Portugal
Chegada.

ESSÊNCIAS DA AUSTRÁLIA
AUSTRÁLIA  MELBOURNE ∙ CAIRNS ∙ AYERS ROCK ∙ SIDNEY    
VOOS + HOTEL 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble74 | CATAI

4.080€

15 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. 2 almoços (bebidas não incluídas). Transferes 
em privado, excepto em Ayers Rock, que são realizados pelo 
próprio hotel. Visitas em serviço regular com motorista/guia 
em inglês, Melbourne com comentários em castelhano ou 
inglês e em Sydney com guia em castelhano, exclusivo para 
clientes Catai. Os cruzeiros em Sydney e Cairns em regular e 
inglês. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates, em classe T (tarifa 
dinâmica), para viajar entre 25 de agosto e 10 de setembro, 
em em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. EK: 394 €.

Partidas
Diárias (1 mai-31 mar/23).
Notas de partida:
Emirates: Lisboa.

Hotéis
Melbourne. 3 noites. Travelodge Melbourne 

Docklands/3★

Cairns. 3 noites. Cairns Plaza/3★

Ayers Rock. 2 noites. Outback Pioneer/3★

Sidney. 3 noites. Travelodge Wynyard/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorías de hotéis superiores en www.catai.pt 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.74 | CATAI



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

Dia 2 Em voo

Dia 3 Sydney
Chegada a Sydney, a cidade mais antiga da Austrália.  
Alojamento. 

Dia 4 Sydney
Meia pensão. Pela manhã visitaremos o distrito mais 
histórico de Sydney, "The Rocks", o pitoresco subúrbio de 
Kings Cross e a praia mais famosa da Austrália, Bondi. Um 
cruzeiro pelo porto de Sydney oferece uma perspectiva 
única da espectacular Opera House, a Ponte do Porto e Fort 
Denison. Almoço a bordo. Visita da famosa Casa de Ópera. 
Tarde livre e regresso ao hotel por conta do cliente.

Dia 5 Sydney
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 6 Sydney/Melbourne
Pequeno-almoço. Partida em voo para Melbourne. Ao 
chegar ao hotel, começará o seu passeio a pé pelas ruas de 
Melbourne, o passeio termina com a subida da famosa Torre 
Eureka. Resto do dia livre. Alojamento.

Dia 7 Melbourne
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 8 Melbourne/Cairns
Pequeno-almoço. Partida para Cairns.

Dia 9 Cairns (Grande Barreira de Coral)
Meia pensão. Cruzeiro em Catamarã à Grande Barreira 
de Corais, o maior do mundo com 2.300 km. Poderemos 
nadar, mergulhar e observar, a partir de um mini-submarino, 
este fascinante complexo de corais que abriga um mundo 
inimaginável de formas e cores sob as suas águas. Almoço 
a bordo. Alojamento.

Dia 10 Cairns
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 11 Cairns/Auckland
Pequeno-almoço. Partida em voo para Auckland. Chegada a 
Auckland, conhecida como a "Cidade das Velas".

Dia 12 Auckland
Pequeno-almoço. Visita ao Parque Regional de Muriwai, 
Museu Auckland, com interessantes relíquias maori e 
polinésias, ao Bairro Parnell, Mission Bay e terminando na 
Sky Tower.

Dia 13 Auckland/Waitomo/Rotorua
Pensão completa. Partida para Waitomo para visitar uma 
das mais famosas grutas de vermes cintilantes. Almoço. À 
tarde continuaremos para Rotorua, e visitaremos Te Puia, 
uma reserva termal e centro cultural Maori onde admiramos 
os geisers e a lama a ferver. À noite, seremos recebidos à 

maneira tradicional Maori numa aldeia Maori, jantar cultural 
típico Maori.

Dia 14 Rotorua/Christchurch
Pequeno almoço. Visita da reserva termal de Waimangu. 
Partida em voo para Christchurch. Chegada e visita turística 
à cidade.

Dia 15 Christchurch/Lago Tekapo/Wanaka
Pequeno-almoço. Partida para o Lago Tekapo e continuação 
para Wanaka. Durante o caminho desfrutamos das vistas 
magníficas do Monte Cook. 

Dia 16 Wanaka/Queenstown 
Pequeno-almoço. Partida para Queenstown via Arrowtown.

Dia 17 Queenstown/Milford Sound/Queenstown 
Meia pensão. Visita de dia inteiro a Milford Sound, no 
coração do Parque Nacional dos Fiordes. Almoço. Regresso 
por estrada a Queenstown.

Dia 18 Queenstown
Pequeno-almoço. Dia de lazer.

Dia 19 Queenstown/Portugal
Pequeno-almoço. Partida de regresso a Portugal, pela rota 
escolhida. Noite a bordo.

Dia 20 Portugal
Chegada.

MAORÍES E AUSSIES 
AUSTRÁLIA ∙ NOVA ZELÂNDIA PRINCIPAIS CIDADES DA AUSTRÁLIA E NOVA ZELÂNDIA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO/ITALIANO ·  VOOS + AUTOCARRO + HOTEL

7.595€

20 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço.
Austrália: 2 almoços (bebidas não incluídas).  Assistência 
em castelhano à chegada a Sydney. Transferes e visitas em 
circuito regular com guias locais em castelhano/italiano, 
excepto nos cruzeiros em Sydney e em Cairns que são em 
inglês.
Nova Zelândia: 2 almoços e 1 jantar (bebidas não incluídas). 
Transferes e visitas em circuito regular com guia em 
castelhano/italiano. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Emirates Airlines, classe T/Q, para 
viajar a 4 de setembro.
Taxas aéreas incluídas. EK: 694 €. 
Mínimo de 2 pessoas para garantir a realização do circuito. 
Se este número de participantes não for atingido, a partida 
será suspensa.

Partidas
Agosto: 7. Setembro: 4. Outubro: 2, 16, 30. Novembro: 13. 
Ano 2023. Janeiro: 8. Fevereiro: 5, 19. Março: 5, 19.
Notas de partida:
Emirates. Lisboa/Porto.

Hotéis
Sydney. 3 noites Vibe Savoy Sydey/4★

Melbourne. 2 noites Clarion Suites/4★

Cairns. 3 noites Pacific Cairns/4★

Auckland. 2 noites Grand Millennium/4★Sup.
Rotorua. 1 noite Millennium/4★

Christchurch. 1 noite Distinction Christchurch/4★Sup.
Wanaka. 1 noite Edgewater Resort/4★

Queenstown. 3 noites Millennium Queenstown/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 75



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

Dia 2 Em voo

Dia 3 Auckland  
Chegada a Auckland. De origem vulcânica, está rodeada 
por 48 vulcões adormecidos que formam uma cidade com 
colinas, crateras, lagos e baías. Levantamento do carro de 
aluguer. Alojamento.

Dia 4 Auckland  
Dia livre em que sugerimos a visita ao vulcão Mt. Eden, às 
praias da Baía da Missão, ao Museu Auckland e à Torre do 
Céu. Alojamento.

Dia 5 Auckland/Rotorua (234 km)
Sugerimos percorrer a região de Waikato até às Grutas de 
Waitomo. Continue para Rotorua, conhecida como a "Cidade 
do Enxofre", um centro de águas termais e cultura Maori. 
Alojamento.

Dia 6 Rotorua/Tongariro (150 Km)
Hoje sugerimos a visita às reservas termais de Waimangu 
e Wai-o-Tapu. Continue até  ao P. N. Tongariro, Património 
Mundial, via Lago Taupo e sobrevoar o Monte Ruapehu. 
Alojamento.

Dia 7 Tongariro/Wellington (344 km)
Visite as cidades de Tohunga, Waiouru e Taihape, as Colinas 
de Warthrop e conduza ao longo da costa de Kapiti até 
Wellington, a capital do país. Alojamento.

Dia 8 Wellington/Picton/Nelson (3 ½ hr ferry + 129 km)
Devolução o carro no terminal do ferry interislander. 
Cruzamento do estreito de Cook. Chegada a Picton e 
levantamento do carro aluguer para continuar para Nelson. 
Alojamento.

Dia 9 Nelson
Sugerimos explorar o Parque Nacional Abel Tasman, uma 
exuberante reserva natural florestal com belas praias. 
Alojamento.

Dia 10 Nelson/Punakaiki (279 km)
Hoje continuamos ao longo de uma das mais espectaculares 
estradas costeiras do país até Punakaiki no Parque Nacional 
de Paparoa para visitar Pancakes Rock. Alojamento.

Dia 11 Punakaiki/Franz Josef Glacier (224 km)
Partida para Franz Josef Glacier. Sugerimos um passeio 
até ao glaciar. As vistas ao pôr-do-sol são espectaculares. 
Alojamento em Punakaiki.

Dia 12 Franz Josef Glacier/Wanaka (277 km)
Hoje atravessamos o Mackenzie Country e Haast Mountain 
Pass até ao Lago Wanaka, onde as montanhas, salgueiros e 
choupos refletem-se no lago.  Alojamento.

Dia 13 Wanaka/Queenstown (117 km)
Partida para Arrowtown, uma pitoresca cidade da corrida do 
ouro, e paragem na Ponte Bungy onde o bungee jumping 
teve origem. Continue até Queenstown, uma cidade alpina 
nas margens do Lago Wakatipu e rodeada pelas Montanhas 
Remarkables. Alojamento.

Dia 14 Queenstown  
Hoje sugerimos a visita ao fiorde Milford Sound no Parque 
Nacional dos Fiordes. Alojamento.

Dia 15 Queenstown/Lago Tekapo (275 km)
Hoje conduza através do desfiladeiro Lindis, pelo Parque 
Nacional do Monte Cook e pelo Lago Pukaki antes de chegar 
às águas cristalinas azul turquesa do Lago Tekapo, rodeadas 
de montanhas. Alojamento.

Dia 16 Lago Tekapo/Christchurch (230 km) 
Partida para as planícies de Canterbury e o desfiladeiro do rio 
Rakaia antes de chegar a Christchurch.  Alojamento.

Dia 17 Christchurch/Portugal
Devolução da viatura de aluguer, e partida de regresso a 
Portugal. Alojamento. 

Dia 18 Portugal 
Chegada.

 

VIAGEM AOS ANTÍPODAS 
NOVA ZELÂNDIA PRINCIPAIS CIDADES E ATRAÇÕES DAS ILHAS DO NORTE E DO SUL
VOOS + HOTEL + FERRY + CARRO DE ALUGUER  

2.950€

18 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. Veículo de aluguer CVAR (G), tipo Compact Sub 
ou similar. Seguro básico da viatura. Passagem aérea, em 
classe turista, de Rotorua a Christchurch. Porta-documentos 
com mapa de estradas e guia de atrações turísticas. Seguro de 
viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Qatar Airways, classe O, para viajar 
entre 1 e 15 de julho em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. QR: 530 €.
Deve apresentar a carta de condução do seu país de residência, 
acompanhada da Carta de Condução Internacional ou de 
uma tradução oficial em inglês da sua carta de condução. As 
visitas detalhadas no itinerário não estão incluídas no preço.
 

Partidas
Diárias (1 jul-15 mar/23).
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa/Porto.
Encargos adicionais a pagar à chegada:
• Franquia de NZD 3.500 + impostos, a ser pago no 
momento da recolha do carro.
• Recolha de veículo nos aeroportos e/ou portos, 58 NZD 
(aprox.). 
• Garantia e depósito de combustível de 150 NZD, que será 
reembolsado aquando da devolução do carro em perfeitas 
condições e com o depósito de combustível cheio.
• Seguro de quebra de pára-brisas.

Seguro facultativo (Budget Proteção Plan)
• Suplemento: 350 € /por carro
• Reduz a franquia para 350 NZD. 
• Pagamento de 150 NZD pelo combustível e limpeza do 
veículo no momento da recolha.
• Elimina a taxa de cobrança nos aeroportos e portos.

Hotéis
Auckland. 2 noites Adina Apartment Hotel 

Auckland/3★Sup.

Rotorua. 1 noite. Copthorne Rotorua/3★

Tongariro. 1 noite. The Park Hotel Ruapehu/3★Sup.
Wellington. 1 noite. Ibis Wellington/3★

Nelson. 2 noites Grand Ardern Monaco 
Nelson/3★Sup.

Punakaiki. 1 noite Punakaiki Resort/3★Sup.
Franz Josef. 1 noite. Punga Grove/3★

Wanaka. 1 noite. Oakridge Resort Wanaka/3★Sup.
Queenstown. 2 noites. Heartland/3★Sup.
Lago Tekapo. 1 noite. Peppers Bluewater Resort/4★

Christchurch. 1 noite. Breakfree on Cashel/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorías de hotéis superiores en www.catai.pt 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.76 | CATAI



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

Dia 2 Em voo

Dia 3 Auckland 
Chegada a Auckland, conhecida como a "Cidade das Velas", 
devido ao número de navios que povoam as suas águas. De 
origem vulcânica, está rodeada por 48 vulcões adormecidos 
que formam uma cidade com colinas, crateras, lagos e baías. 
Levantamento do carro de aluguer. Alojamento.

Dia 4 Auckland  
Dia livre em que sugerimos a visita ao vulcão Mt. Eden, às 
praias da Baía da Missão, ao Museu Auckland e à Torre do 
Céu. Alojamento.

Dia 5 Auckland/Rotorua (358 km) 
Hoje vamos começar a nossa viagem através das Colinas 
de Bombay e através da planície de Hauraki. Continuando 
para Rotorua, recomendamos uma visita opcional a Te Puia, 
uma reserva termal e centro cultural Maori onde podemos 
admirar os géisers e a escola de escultura em madeira. À 
noite pode-se apreciar as danças e canções e continuar com 
um típico jantar cultural Maori. Alojamento.

Dia 6 Rotorua/Christchurch
Recomendamos visitar a reserva termal de Waimangu, os 
lagos Azul e Verde e algumas plantas inusuais onde em 
cada fissura da Terra brota a água quente com um fluxo de 
borbulhas de vapor. Devolução do veículo de aluguer no

aeroporto. Partida no voo para Christchurch. Chegada e 
recolha de um novo veículo de aluguer. Alojamento.

Dia 7 Christchurch/Wanaka (429 km)
Partida para o Lago Wanaka. Durante o caminho sugerimos 
uma visita ao Lago Tekapo, uma das áreas mais atrativas da 
Nova Zelândia e um voo panorâmico à volta do lago, o Monte 
Cook e os glaciares Franz Josef e Fox.  Continue para Wanaka. 
Alojamento.

Dia 8 Wanaka/Queenstown (117 km)
Partida para Arrowtown, uma pitoresca cidade da corrida do 
ouro, e paragem na Ponte Bungy onde o bungee jumping 
teve origem. Continue até Queenstown, uma cidade alpina 
nas margens do Lago Wakatipu e rodeada pelas Montanhas 
Remarkables. Alojamento.

Dia 9 Queenstown/Milford Sound/Queenstown
Dia livre. Hoje sugerimos uma visita a Milford Sound, no 
coração do Parque Nacional dos Fiordes. Este é um dia que 
dificilmente esqueceremos, pois seremos apresentados a 
uma das mais belas paisagens. Um passeio de barco neste 
fiorde levar-nos-á até ao Mar da Tasmânia e dar-nos-á vistas 
magníficas do Pico de Mitre e das Cataratas de Bowen, onde 
as focas descansam sobre as rochas. Almoço de piquenique. 
Regresso por estrada a Queenstown. Opcionalmente, se 
o tempo permitir, podemos regressar de avião ligeiro ou 
helicóptero para sobrevoar este parque de altas quedas 
de água, floresta tropical, rios e vales, uma experiência de 
sonho que nunca esqueceremos.

Dia 10 Queenstown
Dia livre, opcionalmente pode subir o teleférico Skyline, 
onde a partir do topo do pico do Bob's Peak podemos apreciar 
vistas panorâmicas espectaculares da região. Sugerimos 
uma viagem no Lago Wakatipu ou um passeio em lancha no 
rio Shotover. Alojamento.

Dia 11 Queenstown/Portugal
Devolução do carro alugado no aeroporto e voo de regresso a 
Portugal. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

RUTA KORU
NOVA ZELÂNDIA AUCKLAND ∙ ROTORUA ∙ CHRISTCHURCH ∙ WANAKA ∙ QUEENSTOWN 
VOOS + HOTEL + CARRO DE ALUGUER     

2.485€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. Veículo de aluguer CVAR (G), tipo Compact Sub 
ou similar. Seguro básico da viatura. Passagem aérea, em 
classe turista, de Rotorua a Christchurch. Porta-documentos 
com mapa de estradas e guia de atrações turísticas. Seguro 
de viagem. Consulte-nos para outras viaturas.

Interessa saber
Preço desde baseado na Qatar, classe O, para viajar entre 1 e 
15 de julho, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. QR: 545 €. 
Deve apresentar a carta de condução do seu país de residência, 
acompanhada da Carta de Condução Internacional ou de 
uma tradução oficial em inglês da sua carta de condução. As 
visitas detalhadas no itinerário não estão incluídas no preço. 
Suplemento para visitas/entradas detalhadas no itinerário: 
Sky Tower, Museum, Waitomo Caves, Waimangu, Te Puia e 
jantar hangi em Rotorua, teleférico e cruzeiro Milford Sound 
com almoço de piquenique em Queenstown: 460 € por 
pessoa. 

Partidas
Diárias (1 jul-15 mar/23).
Notas de partida:
Qatar Airways: Lisboa.
Encargos adicionais a pagar à chegada:
• Franquia de NZD 3.500 + impostos, a ser pago no 
momento da recolha do carro.
• Recolha de veículo nos aeroportos e/ou portos, 58 NZD 
(aprox.). 
• Garantia e depósito de combustível de 150 NZD, que será 
reembolsado aquando da devolução do carro em perfeitas 
condições e com o depósito de combustível cheio.
• Seguro de quebra de pára-brisas.

Seguro facultativo (Budget Proteção Plan)
• Suplemento: 350 € /por carro
• Reduz a franquia para 350 NZD. 
• Pagamento de 150 NZD pelo combustível e limpeza do 
veículo no momento da recolha.
• Elimina a taxa de cobrança nos aeroportos e portos

Hotéis
Auckland. 2 noites Adina Apartment Hotel 

Auckland/3★

Rotorua. 1 noite Sudima Lake Rotorua/3★

Christchurch. 1 noite Breakfree on Cashel/3★

Wanaka. 1 noite Oakridge Resort Wanaka/3★Sup.
Queenstown. 3 noites Heartland Queenstown/3★

Hotéis previstos ou de categoria similar. Consultar otras 
categorías de hotéis superiores en www.catai.pt 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 77



Dia 1 Portugal/Nova Iorque
Partida em voo para Nova Iorque, através de uma cidade 
europeia. Chegada e alojamento.

Dia 2 Nova Iorque
Visita panorâmica à Alta e Baixa Manhattan, visitaremos as 
principais áreas de interesse tais como Central Park, Lincoln 
Center, Harlem, a famosa 5ª Avenida, Rockefeller Center, a 
área universitária de Greenwich Village, Soho e Chinatown. 
Finalmente, a área mais a sul da cidade, Battery Park, de 
onde poderemos ver o símbolo principal da cidade: a Estátua 
da Liberdade. Alojamento.

Dias 3 e 4 Nova Iorque
Dias livres em que realizar excursões opcionais.

Dia 5 Nova Iorque/Papeete
Voo matinal para Papeete, via Los Angeles. Alojamento.

Dia 6 Papeete/Moorea
Chegada e transfere por ferry para Moorea, um prazer para 
todos os sentidos. É um luxo passear pelos jardins e praias 
de areia fina, as inúmeras flores e plantações de ananás, 
apreciar o espectáculo de uma sessão de pesca de canoa ou 
ouvir o som do ukulele sob um purau. Alojamento.

Dias 7 a 9 Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 10 Moorea/Papeete
Pequeno-almoço. Partida de ferry para Papeete, a capital 
do Tahiti, "a ilha da luz". Não podemos perder o mercado e 
apreciar as cores e sabores locais.  

Dia 11 Papeete/Portugal
Partida de regresso a Portugal, via Los Angeles e uma cidade 
europeia. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal
Chegada.

Opção Bora Bora
Dia 6 Papeete/Bora Bora 
Chegada de avião e ligação a Bora Bora. Alojamento.

Dias 7 a 9 Bora Bora 
Pequeno-almoço. Dias livres. 

Dia 10 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida de avião para Papeete, a capital do 
Tahiti, "a ilha da luz".  

Dia 11 Papeete/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, via Los Angeles e uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

Opção Combinada  (Moorea e Bora 
Bora)
Dia 6 Papeete/Moorea
Chegada, partida em voo para Moorea.  Alojamento.

Dias 9 e 10 Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres.

Dia 11 Moorea/Bora Bora
Pequeno-almoço. Partida em voo para Bora Bora.  
Alojamento.

Dia 12 e 13 Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres. Alojamento.

Dia 14 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Partida em voo para Papeete. Alojamento.

Dia 15 Papeete/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, via Los Angeles e uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 16 Portugal
Chegada.

NOVA IORQUE E POLINÉSIA
ESTADOS UNIDOS ∙ POLINÉSIA FRANCESA NOVA IORQUE ∙ PAPEETE · MOOREA · BORA BORA  
FERRY + HOTEL

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble78 | CATAI

4.175€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. Seguro de viagem.
Nova Iorque: alojamento. Transferes e visitas em serviço 
regular com motorista/guia em castelhano. Pequeno almoço 
incluído no hotel Riu Plaza Times Square.
Polinésia: Assistência em inglês à chegada, pequeno-almoço 
em Moorea e Bora Bora e alojamento apenas em Papeete. 
Transferes regulares em inglês. 
Opção Moorea, ferry entre as ilhas.
Bora Bora ou na opção Mista, voos internos na Polinésia.

Interessa saber
Preço desde baseado na AF/KLM, classe N, para viajar entre 1 
e 13 de novembro, opção Moorea. 
Taxas aéreas incluídas. AF/KLM: 799 €. 
Opção Bora Bora 12 dias a partir de 5.195 €.

Opção Combinada (Moorea e Bora Bora) 17 dias a partir de 
5.645 €. (Taxas e combustível incluídos).
A ordem das ilhas pode mudar. 
Resort fee na Polinésia, pagável à chegada: 200 CFP (2 
euros aprox.) por pessoa por noite, a pagar pelo hóspede 
diretamente no hotel.
Consultar  taxa de hotel Nova Iorque.

Partidas
Terças-feiras, quintas-feiras e sábados (14 mai-15 mar/23). 
Por razões operacionais, em certos períodos do ano, os voos 
podem ser modificados.
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
Nova Iorque. 4 noites Riu Plaza Times Square/1ª
Moorea. 3/4 noites Manava Beach Resort & Spa 

(Hab. A/C Garden View)/4★

Bora Bora. 3/4 noites Le Bora Bora by Pearl Resort 
(Garden Villa W/Pool)/4★

Papeete. 1 noite Te Moana Tahiti Resort  (Standard 
Quarto)/3★ - Le Tahiti by 
Pearl Resorts (Quarto Deluxe 
Oceanview)/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.78 | CATAI



Dia 1 Portugal/São Francisco
Partida em voo para São Francisco, através de uma cidade 
europeia. Alojamento.

Dia 2 São Francisco
Passeio de meio dia pela cidade, durante o qual 
desfrutaremos de Twin Peaks, a Catedral de St. Mary's, o 
Centro Cívico, a sua famosa Chinatown e, sobretudo, a vista 
panorâmica do Golden Gate Park e a ponte que liga a baía de 
São Francisco. Alojamento.

Dia 3 São Francisco
Dia livre. Alojamento.

Dia 4 São Francisco/Las Vegas
Partida em voo para Las Vegas. Passear pelas suas ruas 
iluminadas, com milhões de luzes de néon, é uma experiência 
inesquecível. Alojamento. 

Dia 5 Las Vegas (Opção Grand Canyon)
Hoje recomendamos uma visita aérea opcional ao Grand 
Canyon. Alojamento.

Dia 6 Las Vegas/Los Angeles
Partida para Los Angeles, a maior cidade da Califórnia e a 
segunda maior dos Estados Unidos, uma meca da indústria 
cinematográfica mundial. Alojamento.

Dia 7 Los Angeles
Visita matinal à cidade de Los Angeles. Conhecida pelas suas 
enormes avenidas e bairros luxuosos, tais como Hollywood e 
Beverly Hills, a sua Chinatown, Sunset Boulevard ou Teatro 
Chinês de Mann. Alojamento.

Dia 8 Los Angeles/Papeete
Partida em voo para Papeete. Noite a bordo.

Dia 9 Papeete/Moorea-Bora Bora
Chegada, partida por ferry para Moorea/Voo para Bora Bora.  
Alojamento.

Dias 10 a 12 Moorea-Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da ilha de 
Moorea-Bora Bora, um prazer para todos os sentidos. 

Dia 13 Bora Bora-Moorea/Papeete
Pequeno-almoço. Regresso de Bora Bora de avião para 
Papeete/Regresso de Moorea de ferry para Papeete. 
Alojamento.

Dia 14 Papeete/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, via Los Angeles e uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Dia 15 Portugal 
Chegada.

Opcão Combinada Moorea Bora Bora
Dia 9 Papeete/Moorea
Llegada a Papeete e voo para  Moorea.  Alojamento.

Dias 10 e 11 Moorea
Pequeno-almoço. Dias livres .

Dia 12 Moorea/Bora Bora
Pequeno-almoço. Partida em voo para Bora Bora. 
Alojamento.

Dias 13 e 14 Bora Bora
Pequeno-almoço. Dias livres .

Dia 15 Bora Bora/Papeete
Pequeno-almoço. Regresso de Bora Bora de avião para 
Papeete. Alojamento. 

Dia16 Papeete/Portugal
Partida em voo de regresso a Portugal, via Los Angeles e uma 
cidade europeia. Noite a bordo.

Día 17 Portugal 
Chegada.

CALIFÓRNIA E POLINÉSIA
ESTADOS UNIDOS ∙ POLINÉSIA FRANCESA SÃO  FRANCISCO ∙ LAS VEGAS ∙ LOS ANGELES 
OPÇÃO COMBINADA MOOREA E BORA BORA

4.925€

15 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento. Seguro de viagem.
Estados Unidos: alojamento. Transferes e visitas em serviço 
regular com motorista/guia em castelhano.
Polinésia: Assistência em inglês à chegada, pequeno-almoço 
em Moorea e Bora Bora e alojamento apenas em Papeete. 
Transferes regulares em inglês. 
Opção Moorea, ferry entre as ilhas.
Bora Bora ou na opção combinada, voos internos na Polinésia.

Interessa saber
Preço desde baseado na Air France/KLM, classe N, para viajar 
entre 1 e 13 de novembro, opção Moorea. 
Taxas aéreas incluídas. AF/KLM: 799 €. 

Opção Bora Bora 15 dias a partir de 5.910 €
Opção combinado Moorea e Bora Bora 17 dias a partir de 
6.495 €. (Taxas e combustível incluídos).
A ordem das ilhas pode mudar. 
Voo interno nos EUA, São Francisco/Las Vegas, a bagagem 
não está incluída.
Resort fee na Polinésia, pagável à chegada: 200 CFP (2 
euros aprox.) por pessoa por noite, a pagar pelo hóspede 
diretamente no hotel.

Partidas
Terças, quintas e sábados (14 mai-31 mar/23). 
Por razões operacionais, em certos períodos do ano, os voos 
podem ser modificados.
Notas de partida:
Air France/KLM: Lisboa/Porto.

Hotéis
São Francisco. 3 noites. Riu Plaza Fisherman´s Wharf/1ª
Las Vegas. 2 noites. Singature at MGM/1ª
Los Angeles. 2 noites. Millennium Biltmore/ 1ª
Moorea. 3/4 noites. Manava Beah Resort & Spa (Hab. 

Garden View)/4★

Bora Bora. 3/4 noites. Le Bora Bora by Pearl Resort 
(Garden Villa W/Pool)/4★

Papeete. 1 noite. Te Moana Tahiti Resort (Hab. 
Estándard)/3★ (Opción Moorea) 
Le Tahiti by Pearl Resorts 
(Deluxe Oceanview)/4★ 
(Opción Bora Bora y Combinada).

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 79



Cuba, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Peru, 
Equador, Colômbia e Brasil.

AMÉRICA LATINA

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS 

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte 
válido por pelo menos 6 meses a partir da data de 
regresso. Outras nacionalidades, por favor consultar.
Os cidadãos portugueses não necessitam de visto, 
excepto para Cuba. Em viagens aéreas através dos EUA, é 
necessário um passaporte electrónico. Do mesmo modo, 
o Sistema Electrónico de Autorização de Viagem (ESTA) 
também deve ser completado com antecedência.

CUBA. O visto ou cartão turístico permite uma estadia 
máxima de 30 dias. A Catai irá fornecer-lhe junto com a 
documentação, e deve ser entregue à chegada ao país. 
Preço: 25 €.

INTERESSA SABER

CUBA. Os hotéis são simples, não comparáveis em termos 
de estrelas com os hotéis que conhecemos em Portugal.

MÉXICO: Museus fecham às segundas-feiras. Para 
o conforto e segurança dos passageiros, a rota San 
Cristóbal/Água Azul/Misol-há/Palenque será Roberto 
Barrios/Palenque, quando as circunstâncias assim o 
exigem. Taxas ambientais em hotéis na Riviera Maya: 20 
pesos mexicanos (1,5 € aprox.) por quarto e por noite, 
a ser pago directamente no hotel. VISITAX: o estado 
de Quintana Roo aplica uma nova taxa para turistas 
estrangeiros num montante de 244 pesos Mexicanos 
(10 € aprox.). Este pagamento obrigatório será efectuado 
directamente pelo passageiro através do website: http://
www.visitax. gob. mx/ quer no momento da reserva quer 
durante a viagem ou durante a estadia.

GUATEMALA. A infra-estrutura hoteleira e rodoviária não 
está à altura dos padrões europeus e, especialmente na 
estação das chuvas, podem ocorrer cortes de energia ou 
estradas alagadas.

COSTA RICA. Os alojamentos são construídos num habitat 
natural e estão equipados com todas as instalações 
básicas necessárias. 
Opção de aluguer de automóveis na Costa Rica: para esta 
opção de visitar a Costa Rica, a
opção para visitar a Costa Rica, o passageiro precisa de 
trazer a carta de condução do país de origem, bem como 
um cartão de crédito para deixar uma garantia assinada 
para cobrir situações não cobertas pelo seguro.

PERU. A Catedral de Lima está fechada aos sábados e 
domingos à tarde. Para visitas ao Vale Sagrado e/ou 
Machu Picchu é necessário trazer uma mala de mão e 
deixar o resto da sua bagagem em Cusco.

EQUADOR. Nas Galápagos, os itinerários dos cruzeiros 
estão sujeitos a variações devido às condições 
meteorológicas e/ou regulamentos do Parque Nacional 
das Galápagos.
Parque Nacional das Galápagos. Os programas não 
incluem o a taxa de entrada no Parque Nacional das 
Galápagos (aprox. 100 $) e o (aprox. 100 $) e o cartão 
turístico (20 $), que deve ser pago à chegada.
Uma taxa de alojamento é pagável em Quito e varia em 
função da categoria do hotel. Pagamento directo
no destino.

COLÔMBIA. Este é um país em desenvolvimento e muitas 
das infra-estruturas rodoviárias e hoteleiras não estão de 
acordo com os padrões europeus. A vacina contra a febre 
amarela é recomendada no Parque Tayrona e em áreas de 
selva.

Vistos e gratificações não incluídos. 
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Dia 1 Portugal/Havana 
Partida em voo para Havana. Chegada, transfere e 
alojamento. 

Dia 2 Havana 
Meia pensão. Passeio a pé pelo centro histórico de Havana 
Velha com as suas quatro praças principais: Praça da Catedral,  
Praça de Armas, Praça Vieja e Praça de São Francisco de Asís. 
Visita, de passagem à La  Bodeguita del Medio. Paragem no 
Capitólio. Almoço. À tarde, continuação da visita panorâmica 
a Havana Moderna, onde veremos a Praça da Revolução e a 
Universidade de Havana.  

Dia 3 Havana (Viñales) 
Meia pensão. Partida para a província de Pinar del Río, 
berço do cultivo do tabaco. Percorremos o Vale de Viñales, 
declarado Paisagem Cultural Protegida pela UNESCO e 
Monumento Natural Nacional. Visitaremos a Casa del 
Veguero, para ver as plantações de tabaco. Chegamos ao 
Mirador de Los Jazmines. Visita à Cueva del Indio (Caverna 
Indiana), com um passeio de barco no rio que corre no 
interior. Almoço. Antes de regressar a Havana, visita do Mural 
da Pré-História.

Dia 4 Havana.
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 5 Havana/Cienfuegos
Pensão completa. Partida para Cienfuegos. Passeio pelas 
suas ruas e avenidas fundadas pelos franceses. A cidade 
está situada numa baía maravilhosa, onde se encontra o 
maior recife de coral de Cuba, e baptizada com o nome de 
Notre Dame. Almoço. Visita ao Jardim Botânico e ao Palácio 
de Valle, uma ecléctica jóia da arquitectura que lembra a 
arte hispano-moura, com influências góticas, românicas, 
barrocas e mudéjares. Jantar no hotel. 

Dia 6 Cienfuegos/Trinidad 
Pensão completa. Partida para Trinidad, onde iremos realizar 
um passeio pela cidade: Plaza Mayor, Museu Romântico, 
Igreja de La Santísima Trinidad, Bar La Canchánchara, com 
o seu típico cocktail de boas-vindas e uma oficina de olaria. 
Almoço. Tarde livre. Jantar no hotel. 

Dia 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/Havana 
Meia pensão. Partida para San Isidro de los Destiladeros, 
localizado no Valle de los Ingenios. Para além da casa 
de habitação e de uma torre sineira singular, podem ser 
observados vários restos dos outros componentes do 
moinho de açúcar; é considerado um dos sítios de maior 
valor arqueológico do vale. Almoço. Continuação até Santa 
Clara para visitar a Praça Ernesto Che Guevara. Regresso a 
Havana. 

Dia 8 Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo. 

Dia 9 Portugal
Chegada.

Extensão Varadero
Dia 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/
Varadero
Meia pensão. Partida para San Isidro de los Destiladeros, 
localizado no Valle de los Ingenios, sendo o mais antigo e 
completo moinho de açúcar preservado até hoje. Para além 
da casa de habitação e de uma torre sineira singular, podem 
ser observados vários restos dos outros componentes do 
moinho de açúcar; é considerado um dos sítios de maior 
valor arqueológico do vale. Almoço. Continuação até Santa 

Clara para visitar a Praça Ernesto Che Guevara. Continuação 
para Varadero. Alojamento no regime de tudo Incluído. 

Dia 8 e 9 Varadero
Tudo incluído. Dias livres para descansar e desfrutar das 
infraestruturas hoteleiras.

Dia 10 Varadero/Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Havana para 
apanhar o voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 11 Portugal 
Chegada.

Extensão Cayo Santa María
Dia 7 Trinidad/Valle de los Ingenios/Santa Clara/Cayo 
Santa María
Meia pensão. Partida para San Isidro de los Destiladeros. Para 
além da casa de habitação e de uma torre sineira singular; é 
considerado um dos sítios de maior valor arqueológico do 
vale. Almoço. Continuação até Santa Clara para visitar a Praça 
Ernesto Che Guevara. Continuação para Cayo Santa Maria. 
Alojamento no regime de tudo incluído. 

Dia 8 e 9 Cayo Santa María
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 10 Cayo Santa María/Havana
Pequeno-almoço. Transfere de regresso para Havana. 

Dia 11 Havana/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Havana para 
voo de regresso a Portugal. Noite a bordo. 

Dia 12 Portugal 
Chegada.

CUBA, PELO CENTRO DA ILHA 
CUBA HAVANA · CIENFUEGOS · TRINIDAD  
CIRCUITO REGULAR · OPÇÃO EXTENSÃO VARADERO OU CAYO SANTA MARÍA

1.670€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transfereres de entrada e de saída 
em serviço privado em Havana, outros transferes em serviço 
regular (partilhadas com outros clientes). Circuito e visitas 
em serviço regular (partilhado com outros clientes), com 
guias locais em castelhano. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Air Europa, classe Z, para viajar entre 
1 de maio e 23 de outubro, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. UX: 445 €. 
Extensão  Varadero 11 dias desde 1.890 €.
Extensão  Cayo Santa María 12 dias desde 1.950 €.

Partidas
Domingos (1 mai-23 out).
Notas de partida:
Iberia/Air Europa: Lisboa/Porto. 

Hotéis
Havana. 
4/5 noites

NH Capri/4★

Cienfuegos. 1 noite La Unión Managed by Meliá/Cat. 
especial.

Trinidad. 1 noite La Calesa-La Ronda/Cat. especial
Varadero. 3 noites Sol Palmeras/4★

Cayo Santa María.
3 noites

Paradisus Los Cayos/5★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 81



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

Dia 2 Cancun
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 3 Cancun/Izamal/Merida
Pequeno-almoço. Iniciaremos a nossa viagem à cidade de 
Merida, no caminho visitaremos Izamal, com o seu encanto 
colonial com a marca de uma pequena cidade fundada em 
1553 por monges franciscanos, onde todas as casas são 
pintadas em tons de amarelo. Neste local, faremos uma 
visita panorâmica e visitaremos o Ex Convento de San 
Antonio de Pádua, que é considerado o segundo maior átrio 
do mundo, apenas atrás da Praça de São Pedro no Vaticano. 
Continuamos para Merida.

Dia 4 Merida (Uxmal)
Pequeno-almoço. Partida para visitar o sítio arqueológico 
de Uxmal, um sítio natural excepcional. Hoje é um dos 
sítios arqueológicos mais importantes da cultura Maia. 
Continuação para Campeche onde faremos uma visita 
panorâmica. À tarde, desfrutaremos de um passeio 
panorâmico pelas principais ruas da cidade de Merida, 
capital do estado de Yucatan, fundada em 1542 por Francisco 
de Montejo e conhecida como “Cidade Branca” devido à 

predominância do calcário branco que era utilizado como 
material de construção. Visita de lugares emblemáticos tais 
como: o Palácio do Governo, a Catedral, o Parque de Las 
Américas e o Paseo de Montejo.

Dia 5 Merida/Chichen Itzá/Riviera Maya
Pequeno-almoço. Partida para o sítio arqueológico de 
Chichen Itza, datado de aproximadamente 1553 anos atrás. 
Estas famosas pirâmides maias estão localizadas a uma 
hora e meia de Merida. O nome de Chichen Itza deriva das 
palavras maias "Chi "boca "chen "bem Itza "o nome da cidade 
nesta região. O site está dividido em três áreas: o grupo do 
norte (puramente Toltec), o grupo central (período inicial) e o 
conhecido como o antigo Chichen, dos quais visitaremos os 
dois primeiros grupos. Continuação para a Riviera Maya, no 
Mar das Caraíbas.

Dias 6 e 7 Riviera Maya
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar da praia.

Dia 8 Riviera Maya/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal. 
Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

YUCATÁN ESSENCIAL
MÉXICO CANCUN · MERIDA · RIVIERA MAYA 
CIRCUITO REGULAR · TUDO INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA

La clasificación hotelera es la estimada por Catai. Precio desde en base a mínimo 2 personas en habitación doble82 | CATAI

2.025€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS 

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. Transferes, visitas e 
transporte terrestre em serviço regular (partilhado com 
outros clientes), com guias locais em castelhano. 
Riviera Maia. Tudo incluído: pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros serviços incluídos de 
acordo com o hotel seleccionado.
Seguro de viagem.

Interessa saber
Precio desde baseado na Tap, classe O, para viagens de 14 a 
21 de maio, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TP: 300 €.
Visitax e imposto ambiental nos hotéis da Riviera Maya. 
Consultar.

Partidas
Segunda-feira e sábado (14 mai-26 nov).
Notas de partida:
TAP: Lisboa.

Hotéis
Cancun. 2 noites Adhara Cancún/3★

Merida. 2 noites Residencial/3★

Riviera Maya. 3 noites Grand Riviera Princess/5★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.82 | CATAI



Dia 1 Portugal/Cidade do México 
Partida em voo para a Cidade do México, via Madrid. Estadia 
de noite.

Dia 2 Cidade do México 
Pequeno-almoço e viagem até ao centro histórico, um 
Património Mundial: Zócalo (Câmara Municipal, Catedral, 
Palácio Presidencial), Plaza de Santo Domingo, Plaza Tolsá... 
Caminhamos pela Avenida Reforma até ao início do Parque 
Chapultepec. Terminamos com uma visita (duas salas) ao 
Museu de Antropologia. Tarde livre.

Dia 3 Cidade do México 
Pequeno-almoço. Dia livre. Sugerimos uma visita opcional à 
Basílica de Guadalupe e às Pirâmides de Teotihuacan.

Dia 4 Cidade do México/Puebla/Oaxaca 
Meia pensão. Partida por estrada para Puebla. Visita 
do Zócalo, da Catedral e da Capela do Rosário. Almoço. 
Continuar para Oaxaca.

Dia 5 Oaxaca (Monte Alban) 
Pequeno-almoço. Hoje visitamos os vestígios de Monte 
Alban, a antiga capital do "Povo das Nuvens", os Zapotecas. 
No caminho de regresso a Oaxaca, visita de cidade. Tarde livre.

Dia 6 Oaxaca (Vales Centrais)/Tehuantepec 
Pensão completa. Passaremos a manhã a visitar as principais 

atrações do "Coração dos Vales Centrais": Santa María el Tule, 
Tlacochahuaya e Teotitlán del Valle. Finalmente, chegamos a 
Mitla, agora conhecida pelo seu fino trabalho de cantaria. 
Almoço. Tempo livre no lazer. Continuamos a nossa viagem, 
chegando a Tehuantepec à noite. Jantar.

Dia 7 Tehuantepec/Sumidero Canyon/San Cristobal 
Aproximamo-nos do estado de Chiapas. Ao meio-dia, 
subiremos o rio Grijalva de barco através do Sumidero 
Canyon. Tempo livre em Chiapa del Corzo e continuação para 
San Cristobal de las Casas.

Dia 8 San Cristobal de las Casas (San Juan Chamula - 
Zinacantán) 
Pequeno-almoço. Visitaremos o mercado indígena e o Templo 
de Santo Domingo em San Cristobal. Mais tarde, aproximamo-
nos de San Juan Chamula e Zinacantan. Tarde livre.

Dia 9 San Cristobal de las Casas/Água Azul/Palenque 
Pequeno-almoço. Partida por estrada para Palenque. No 
caminho visitamos as maravilhosas quedas de água da Água 
Azul. Visitaremos também a queda de água de Misol-Ha. 
Chegada a Palenque.

Dia 10 Palenque/Campeche 
Meia pensão. Passaremos a manhã inteira a visitar o sítio 
arqueológico de Palenque. Almoço e continuação para 
Campeche no Golfo do México. Visita turística da cidade.

Dia 11 Campeche/Uxmal/Merida 
Meia pensão. A caminho de Merida paramos no sítio 
arqueológico de Uxmal: a Pirâmide do Soothsayer, o 
Quadrilátero das Freiras, o Jogo da Bola e outros palácios 
com esculturas coloridas completam o sítio arqueológico. 
Almoço. Continuamos para Merida; à chegada, teremos uma 
visita panorâmica da "Cidade Branca". Tempo livre.

Dia 12 Merida/Chichen Itza/Riviera Maya 
Meia pensão. Partida por estrada para visitar Chichen Itza. 
Vamos descobrir o Observatório Astronómico, a figura 
reclinável de Chac Mool, o Cenote Sagrado e o recinto do 
Jogo da Bola. Tempo livre para um mergulho em um cenote. 
Almoço. Continuação para a Riviera Maya.

Dias 13 e 14 Riviera Maya 
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 15 Riviera Maya/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto e voo de 
regresso a Portugal, via Miami e Madrid. Noite a bordo.

Dia 16 Portugal 
Chegada.

MÉXICO MÁGICO 
MÉXICO C. MÉXICO · OAXACA ·  S. CRISTÓBAL · PALENQUE · CAMPECHE · MERIDA · R. MAYA
CIRCUITO REGULAR · TUDO INCLUÍDO NA RIVIERA MAYA

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble83 | CATAI

2.385€

16 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços e 1 jantar (bebidas 
não incluídas). Transferes, visitas e transporte terrestre em 
serviço regular (partilhado com outros clientes), com guias 
locais em castelhano.
Riviera Maia. Tudo incluído: Pequeno-almoço, almoço, jantar 
e bebidas locais. Consultar outros serviços incluídos de 
acordo com o hotel seleccionado. 
Seguro de viagem.

 

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classe Q/O, para viajar a 2 de 
maio, em hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. IB: 360 €. 
Visitax e imposto ambiental nos hotéis da Riviera Maya. 
Consulte pag. 82.

Partidas
Maio: 2, 16. Junho: 6, 13. Julho: 4, 11, 18, 25. Agosto: 1, 
8, 15, 22. Setembro: 5, 12, 19. Outubro: 3, 10, 17, 24, 31. 
Novembro: 14. Dezembro: 5, 19, 26.
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
Cidade do México. 
3 noites 

Regente/3★

Oaxaca. 2 noites Misión de los Ángeles/3★Sup. 
Tehuantepec. 1 noite Calli/3★

San Cristobal. 2 noites Diego de Mazariegos/4★

Palenque. 1 noite Misión - Ciudad Real/4★

Campeche. 1 noite Gamma Campeche Malecón/4 ★
Merida. 1 noite Holiday Mérida-NH Collection 

Mérida/4★

Riviera Maya. 3 noites Grand Riviera Princess/5★ 
Barceló Maya Grand Resort/5★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 83



Dia 1 Portugal/São José
Partida em voo para São José, via Madrid. Durante a noite 
em São José.

Dia 2 São José/P.N. Tortuguero 
Pensão completa. Partida para o Parque Nacional 
de Tortuguero, uma das áreas mais biologicamente 
diversificadas da Costa Rica e a mais importante área de 
nidificação da tartaruga verde (de Julho a Outubro). No 
caminho, passamos pela floresta tropical do Parque Nacional 
Braulio Carrillo. Pequeno almoço a caminho. Mais tarde, 
faremos uma viagem de barco de cerca de 2 horas para 
chegar ao nosso alojamento em Tortuguero. À tarde, visita à 
aldeia de Tortuguero. Almoço e jantar no lodge.

Dia 3 P.N. Tortuguero
Pensão completa. Após o pequeno-almoço, desfrutaremos 
de uma visita aos trilhos do hotel. Almoço no lodge. À tarde, 
vamos explorar de barco o incrível sistema de canais que este 
parque nacional tem para oferecer. Jantar.

Dia 4 P. N. Tortuguero/P. N. Vulcão Arenal
Meia pensão. Partida de Tortuguero para Guápiles. Almoço 
no caminho. Continuação para a bela zona do Vulcão Arenal. 

San Carlos oferece uma paisagem de excepcional beleza com 
as suas florestas, lagoas, campos, nascentes e o vulcão mais 
impressionante da Costa Rica.

Dia 5 P. N. Vulcão Arenal
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar do Vulcão 
Arenal, tradicionalmente o vulcão mais ativo da Costa Rica 
(atualmente não regista praticamente nenhuma actividade). 
As suas fontes termais na base do vulcão são uma das 
principais atracções do país.

Dia 6 P. N. Vulcão Arenal/P. N. Manuel Antonio ou 
Guanacaste
Pequeno-almoço. Dependendo da opção escolhida, iremos 
para as praias de Guanacaste na costa do Pacífico ou para 
a área do Parque Nacional Manuel Antonio, com uma das 
paisagens mais impressionantes da Costa Rica.

Dias 7 a 9 P. N. Manuel Antonio ou Guanacaste 
Pequeno-almoço em Manuel Antonio ou tudo incluído em 
Guanacaste. Dias livres à sua disposição. O Parque Nacional 
Manuel Antonio protege áreas de floresta primária, floresta 
secundária, manguezal e vegetação de praia, bem como 
ambientes marinhos. Uma característica geográfica é a 

Punta Catedral. Em Guanacaste, desfrute das possibilidades 
oferecidas por este ambiente privilegiado: relaxar nas 
suas praias, mergulhar ou pescar nas águas do Pacífico ou 
descobrir as suas zonas vulcânicas e santuários da natureza

Dia 10 P. N. Manuel Antonio ou Guanacaste/São José/
Portugal
Pequeno-almoço. À hora combinada, partida por estrada 
para São José. Partida em voo de regresso a Portugal, via 
Madrid. Noite a bordo.

Dia 11 Portugal
Chegada.

 

COSTA RICA PURA VIDA 
COSTA RICA  SÃO JOSÉ - TORTUGUERO - ARENAL - MANUEL ANTONIO OU GUANACASTE
PARTIDAS DIÁRIAS - TRANSFERES PRIVADOS, ALUGUER DE VIATURA OU MINIBUS 

1.975€

11 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Em Guanacaste, regime de tudo 
incluído. Transferes exclusivos Catai em São José. Programa 
com carro de aluguer. Entrega do modelo de carro Ssangyong 
Korando ou similar no dia 4 do programa em Guápiles, 
devolução no dia 10 no aeroporto. Seguro automóvel não 
incluído. Seguro de viagem. 
Outras opções: 
Programa em minibus turístico regular. Transporte em 
minibus turístico regular entre cidades. Transporte exclusivo 
Catai para 4 ou mais pessoas, excepto em Tortuguero. Por 
favor, consulte-nos. 
Programa com transferes privados. Transferes privados entre 
cidades apenas com motorista, excepto em Tortuguero. Por 
favor, consulte-nos.

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classe A, para viajar entre 1 
e 31 de maio, opção Manuel António opção de aluguer de 
automóveis nos hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. IB: 335 €. 

Partidas
Diárias (1 mai-20 nov). 
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
São José. 1 noite Park Inn/4★ 

Barceló San José/Sup/4★

Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge 
Arenal. 2 noites Montaña de Fuego/3★Sup. 

(Bungalow Sup.) 

Guanacaste. 4 noites Occidental Papagayo/4★

Manuel Antonio. 4 noites San Bada/4★(Primer piso)

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.84 | CATAI



Dia 1 Portugal/São José
Partida em voo para São José, via Madrid. Durante a noite 
em São José.

Dia 2 São José/P.N. Tortuguero 
Pensão completa. Partida para Tortuguero N.P., uma das 
áreas mais biologicamente diversificadas da Costa Rica e a 
mais importante área de nidificação de tartarugas verdes 
(de Julho a Outubro) nas Caraíbas Ocidentais. Pequeno-
almoço típico a caminho. Continuamos o nosso caminho até 
à doca, de onde faremos um passeio de barco de 2 horas até 
ao nosso alojamento. Almoço. Na visita da tarde à aldeia de 
Tortuguero. Jantar.

Dia 3 P- N. Tortuguero
Pensão completa. Após o pequeno-almoço, desfrutaremos 
de uma visita aos trilhos do hotel. Almoço. À tarde, vamos 
explorar de barco o incrível sistema de canais naturais que 
este parque nacional oferece. Jantar.

Dia 4 P. N. Tortuguero/P. N. Vulcão Arenal 
Meia pensão. Recomendamos que se levantem cedo 
para desfrutar da natureza. Partida para Guápiles, onde 
almoçamos. Continuamos para a zona do Vulcão Arenal.

Dia 5 P. N. Vulcão Arenal 
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar do Vulcão Arenal. 

Dia 6 P. N. Vulcão Arenal/Reserva Biológica de 
Monteverde 
Pequeno-almoço. Partida para a maravilhosa área de floresta 
nublada de Monteverde através do Lago Arenal.

Dia 7 Reserva Biológica de Monteverde 
Pequeno-almoço. Dia livre. Nesta reserva existem mais de 
2.500 espécies de plantas. Há também um grande número 
de mamíferos, incluindo 5 tipos diferentes de felinos, 
borboletas e aves, incluindo até 30 tipos diferentes de beija-
flores.

Dia 8 Reserva Biológica de Monteverde/Praias de 
Guanacaste  
Pequeno-almoço. De manhã, transfere por estrada para o 
seu destino de praia em Guanacaste. Tarde livre para apreciar 
o sol e a praia. Alojamento tudo incluído.

Dias 9 e 10 Praias de Guanacaste 
Tudo incluído. Dias livres para desfrutar das possibilidades 
oferecidas por este ambiente privilegiado.

Dia 11 Praias de Guanacaste/ São José/Portugal 
Pequeno-almoço. No momento apropriado, partida por 
estrada para São José e voo de regresso a Portugal, via 
Madrid. Noite a bordo.

Dia 12 Portugal
Chegada.

O MELHOR DA COSTA RICA
COSTA RICA SÃO JOSÉ · TORTUGUERO · ARENAL · MONTEVERDE · PRAIAS DE GUANACASTE 
PARTIDAS DIÁRIAS · TRANSFERES PRIVADOS, ALUGUER DE VIATURA OU MINIBUS 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble85 | CATAI

2.105€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Tudo incluído em Guanacaste. 
Transferes exclusivos Catai em São José. Visitas e excursões 
em serviço regular. Programa com carro de aluguer. Entrega 
do modelo de carro Ssangyong Korando ou similar no dia 4 
do programa em Guápiles, devolução no dia 11 no aeroporto. 
Seguro automóvel não incluído. Seguro de viagem. 
Outras opções: 
Programa em minibus turístico regular. Transporte em 
minibus turísticos regulares entre cidades. Transporte 
exclusivo Catai para 4 ou mais pessoas, excepto em 
Tortuguero e de Arenal a Monteverde. Por favor, consulte-
nos. 

Programa com transferes privados. Transferes privados entre 
cidades apenas com motorista, excepto em Tortuguero. Por 
favor, consulte-nos.

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classe A, para viajar entre 1 
e 31 de maio, opção de aluguer de automóveis nos hotéis 
indicados.
Taxas aéreas incluídas. IB: 335 €. 

Partidas
Diárias (1 mai-20 nov). 
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
São José. 1 noite Park Inn/4★ 

Barceló San José/4★ Sup.

Tortuguero. 2 noites Grupo Pachira/Lodge 
Arenal. 2 noites Montaña de Fuego/3★Sup. 

(Bungalow Sup.) 

Monteverde. 2 noites Monteverde Country Lodge/3★

Guanacaste. 3 noites Occidental Papagayo/4★

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

Opção Hotel Tabacón Grand Spa 
Thermal Resort 5★
O único resort de água termal mineral em Arenal, membro 
dos "The Leading Hotels". 102 quartos no coração da floresta 
tropical, localizados na base do vulcão Arenal. A Catai 
oferece-lhe: upgrade para um quarto superior no check-in de 
acordo com a disponibilidade - Check-in antecipado e check-
out tardio de acordo com a disponibilidade e oferta de boas-
vindas. Acesso ilimitado às nascentes quentes (8h-10h). Wi-Fi 
grátis. Acesso à área de Shangri-La (mais de 18 anos) apenas 
para hóspedes de hotel. Por favor, consulte o suplemento.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 85



Dia 1 Portugal/Cidade do Panamá  
Partida em voo para o Cidade do Panamá, via Madrid. 
Alojamento.

Dia 2 Cidade do Panamá (trânsito parcial do canal do 
Panamá)
Meia pensão. Hoje desfrutamos da experiência de 
conhecer uma maravilha do mundo em movimento, o 
Canal do Panamá em plena ação, o seu funcionamento e 
funcionamento e ficaremos surpreendidos ao ver como, 
com precisão milimétrica, enormes embarcações de todo o 
mundo são colocadas nas eclusas. O trânsito parcial do Canal 
pode ser feito em duas direcções, norte ou sul, ascendente 
ou descendente, dependendo da direcção atribuída ao navio 
pela Autoridade do Canal do Panamá. Em ambos os sentidos, 
a experiência é inesquecível e passa pelos mesmos locais de 
interesse. Almoço. O resto do dia à vontade. 

Dia 3 Cidade do Panamá/Terras Altas
O pequeno-almoço. Partida em voo para David. Chegada e 
transfere para Boquete. Resto do dia livre. 

Dia 4 Terras Altas (Caminhada para El Cenizo Trail)
Pequeno-almoço.  Hoje vamos desfrutar de uma incrível 
caminhada na reserva natural perto do vulcão Baru onde 
existe um trilho com árvores antigas (El Cenizo), com 

avistamentos do quetzal e mais de 200 espécies de aves em 
redor, macacos uivadores e por vezes preguiças, dentro deste 
trilho existem pequenas casas de indígenas onde vivem 
desde há muito tempo. Resto da tarde livre.

Dia 5 Terras Altas/Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Transferência da Ilha de Colon, uma 
viagem de 3,5 horas, durante a qual poderemos desfrutar de 
uma paisagem única. Uma vez em Almirante, apanhamos um 
táxi aquático (barco) para a Ilha de Colon e transfere para o 
hotel em Bocas del Toro.

Dia 6 Bocas del Toro
Pequeno-almoço. Dia livre. Em Bocas, encontrará um 
ambiente relativamente pouco desenvolvido e uma 
atmosfera agradável e descontraída. É também o lar de uma 
floresta tropical, alguns dos povos indígenas da região, tais 
como os Ngäbe e Teribes, bem como muitas das praias mais 
populares do país. Existem três ilhas principais em Bocas 
del Toro: a ilha principal, Isla Colon; Bastimentos, uma das 
maiores ilhas do Panamá; e a pequena Isla Carenero.

Dia 7 Bocas del Toro/Cidade do Panamá 
Pequeno-almoço. Partida em voo para a Cidade do Panamá. 
Resto do dia livre.

Dia 8 Cidade do Panamá/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, via 
Madrid. Noite a bordo.

Dia 9 Portugal
Chegada.

DESCOBRIR O PANAMÁ 
PANAMÁ CIDADE DO PANAMÁ · TERRAS ALTAS · BOCAS DEL TORO  
PARTIDAS DIÁRIAS · NOVIDADE 

2.135€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes em serviço regular excepto transfere à 
chegada no Cidade do Panamá, exclusivo para clientes Catai. 
Excursões em serviço regular. (partilhado com outros clientes), 
com guias locais em castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Ibéria, classe A, para viajar entre 15 
e 31 de maio, nos hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. IB: 325 €. 

O trânsito parcial do Canal do Panamá funciona apenas 
aos sábados e domingos (excepto 3, 4 e 10 set), caso não 
coincida com estes dias, será oferecida uma visita da cidade 
e ao centro de visitantes do canal (não funciona às segundas-
feiras).
Itinerário, excursões e hotéis sujeitos a alterações no 
momento da confirmação da reserva.

Partidas
Diárias (15 mai-30 nov).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
Cidade do Panamá. 3 noites Sheraton Grand/4★

Boquete.  2 noites Ladera/3★

Bocas del Toro. 2 noites Playa Tortuga/3★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.86 | CATAI



Dia 1 Portugal/Cidade de Panamá 
Partida em voo para o Cidade de Panamá, via Madrid. 
Alojamento.

Dia 2 Cidade do Panamá 
Visita da cidade e do centro de visitantes do Canal do 
Panamá. Tarde livre.

Dia 3 Cidade do Panamá (comunidade indígena Emberá)
Meia pensão. Visita à comunidade indígena Embera. Almoço 
com peixe e fruta. 

Dia 4 Cidade do Panamá/São José/Cais de San Carlos 
Pequeno-almoço.  Partida em voo para São José. Transfere 
por estrada para Cais de San Carlos, uma bela aldeia rural, 
perto do Vulcão Arenal.

Dia 5 Cais de San Carlos
Pequeno-almoço.  Dia livre.

Dia 6 San Carlos Dock/Rio Celeste
Pequeno-almoço. Partida para a zona do Vulcão Tenório, um 
dos lugares mais impressionantes do país.

Dia 7 Rio Celeste
Pequeno-almoço. Dia livre para visitar o parque nacional e 
apreciar a beleza da zona.

Dia 8 Rio Celeste/Granada
Pequeno-almoço. Transfere para o posto fronteiriço de Peñas 
Blancas, para continuar para a cidade colonial de Granada. O 
resto do dia à vontade.

Dia 9 Granada (Vulcão Isletas e Masaya) 
Pequeno almoço e visita da cidade em carruagem puxada 
por cavalos. Mais tarde, iremos ao Grande Lago da 
Nicarágua, para navegar nas suas águas e apreciar a natureza 
e os seus belos ilhéus de origem vulcânica. No final da tarde 
visitaremos o Parque Nacional do Vulcão Masaya à noite.

Dia 10 Granada/Leon
Pequeno-almoço. Começamos com a visita da cidade de 
Manágua, o velho Malecon de onde veremos o lago de 
Manágua através de um passeio ao longo do novo Paseo 
Xolotlan onde existe uma réplica do que Manágua era 
antes do terramoto, seguido de uma visita ao novo porto 
de Salvador Allende. Continuação para a cidade de Leon, 
no caminho visitaremos as ruínas de Leon Viejo, a primeira 
cidade fundada pelos espanhóis.

Dia 11 Leon (Vulcão Cerro Negro)
Pequeno-almoço. Aprenda a navegar na areia vulcânica 
dos mais jovens e um dos vulcões mais ativos de toda 
a Nicarágua, aprendendo tudo sobre a experiência do 

Sandboarding. Divirta-se e desfrute das esplêndidas vistas 
da cadeia vulcânica de Marribios, na parte ocidental do país. 
Na visita da tarde à atual cidade colonial de Leon com as suas 
principais igrejas, incluindo a sua imponente Catedral, a 
maior da América Central.

Dia 12 Leon/Guanacaste 
Pequeno-almoço. De manhã cedo, transfere de Leon 
para a bela e encantadora baía de San Juan del Sur, onde 
visitaremos o miradouro do Cristo de la Misericordia com 
uma impressionante vista panorâmica de San Juan del Sur 
e seus arredores, depois transferência para o porto de San 
Juan del Sur para tempo livre para desfrutar da praia. À tarde, 
transferência para a fronteira de Peñas Blancas com a Costa 
Rica. Após a passagem da fronteira, transfere para o hotel da 
praia na zona de Guanacaste. 

Dias 13 e 14 Guanacaste 
Tudo incluído. Dias livres.

Dia 15 Guanacaste/Portugal
Pequeno-almoço. Transferência para São José e partida em 
voo de regresso a Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 16 Portugal
Chegada.

O MELHOR DA AMÉRICA CENTRAL 
PANAMÁ · COSTA RICA · NICARAGUA CIDADE DO PANAMÁ · GRANADA · LEON · GUANACASTE 
PARTIDAS DIÁRIAS · TRANSFERES PRIVADOS, ALUGUER DE VIATURA OU MINIBUS 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble

4.365€

16 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 1 almoço (bebidas não 
incluídas). Transferes exclusivos para clientes Catai. 
Excursões em serviço regular (partilhado com outros 
clientes), com guias locais em castelhano. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Ibéria, classe A/N, para viagens de 
15 a 31 de maio, em hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. IB: 355 €. 

Itinerário, excursões e hotéis sujeitos a alterações no 
momento da confirmação da reserva.

Partidas
Diárias (1 mai-20 nov). 
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
Cidade do Panamá. 3 noites El Panamá by Faranda/4★

El Muelle.  2 noites Tilajari/4★

Río Celeste. 2 noites Celeste Mountain Lodge/3★

Granada. 2 noites El Darío/4★

Leon. 2 noites El Convento/4★

Guanacaste. 3 noites Occidental Papagayo/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 87



Dia 1 Portugal/Bogotá
Partida em voo para Bogotá, via Madrid. Alojamento.

Dia 2 Bogotá 
Meia pensão. Partida para Zipaquirá para visitar a 
espantosa Catedral do Sal, escavada na montanha e um dos 
monumentos mais singulares do país. Almoço. Regresso 
a Bogotá e visita da cidade: La Candelaria: Plaza Bolivar, 
Capitólio Nacional, Catedral, a Capela Sagrario e visita do 
Museu Botero e do famoso Museu do Ouro.

Dia 3 Bogotá/Eixo do Café 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Arménia ou Pereira, 
na região cafeeira de Quindío, que mantém as tradições dos 
camponeses, tanto na sua arquitectura tradicional como 
nos seus costumes. Chegada e transfere para uma antiga 
plantação de café. Alojamento.

Dia 4 Eixo do Café (Vale de Cocora e Salento) 
Meia pensão. Partida para o Vale de Cocora, localizado nas 
montanhas centrais do Departamento de Quindío. Poderá 
desfrutar da diversidade da flora e da fauna. No regresso, 
atravessamos o rio Quindio, até alcançarmos as palmeiras 
de cera mais altas do mundo. Almoço. Continuação para 
Salento, para visitar a Praça de Bolívar com as suas varandas 
coloridas, a Calle Real, lojas de artesanato e uma vista de 
Cocora.

Dia 5 Eixo do Café (Plantação de café) 
Pequeno almoço e visita a uma fazenda de café. O passeio 
começa com uma palestra introdutória sobre o café. O 
passeio continua através das plantações para aprender sobre 
o sistema de produção de café, incluindo a colheita, secagem 
ao sol e processamento. Tarde livre.

Dia 6 Eixo do Café/Bogotá/Cartagena das Índias 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Cartagena das Índias,  
via Bogotá. A sua localização junto ao Mar das Caraíbas, as 
suas paredes, os seus velhos palácios, as suas mansões 
coloniais, os seus monumentos e a sua incrível atmosfera 
tornaram-no num dos principais destinos turísticos do 
mundo.

Dia 7 Cartagena das Índias
Pequeno-almoço e manhã livre. Visita à Fortaleza de San 
Felipe, construída na colina de San Lázaro para defender a 
cidade de ataques piratas. Continuamos para a Cidade Velha 
e terminamos na zona artesanal de Las Bóvedas.

Dia 8 Cartagena das Índias 
Pequeno-almoço. Dia livre.

Dia 9 Cartagena das Índias/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, via 
Bogotá e Madrid. Noite a bordo.

Dia 10 Portugal
Chegada.

Extensão San Agustin 
Dia 3 Bogotá/Pitalito/San Agustin 
Pequeno-almoço. Partida em voo para Pitalito. Chegada e 
transfere para San Agustin. 

Dia 4 San Agustin (Parque Arqueológico e Alto de los 
Ídolos) 
Pequeno-almoço. Visita ao Parque Arqueológico de San 

Agustin, declarado Património Mundial pela UNESCO. 
Enormes estátuas de pedra no planalto por uma civilização 
da qual não há informação sobre a sua existência. Visite 
também o pequeno Museu Arqueológico e o Magdalena 
River Narrows. Regresso a San Agustin para uma visita 
guiada à cidade.

Dia 5 San Agustin/Pitalito/Bogotá/Eixo do Café 
Pequeno-almoço. Transferência para Pitalito. Partida em 
voo para a Arménia ou Pereira, via Bogotá.  Nota: o Parque 
Arqueológico de San Agustin e o Museu Arqueológico estão 
fechados às terças-feiras.

Os dias 6 a 12 e os dias 4 a 10 conforme o programa de 
base.

Extensão San Andres
Dia 9 Cartagena das Índias/San Andres 
Pequeno-almoço. Partida em voo para San Andres. Chegada 
e transfere para o hotel.

Dias 10 e 11 San Andres 
Pequeno-almoço. Um dos dias de visita à zona de San Luis, a 
parte interior da ilha onde se pode encontrar a Igreja Velha, a 
gruta do Capitão Morgan e El Hoyo. Tarde livre.

Dia 12 San Andres/Bogotá/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, via 
Bogotá e Madrid. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

COLÔMBIA: O PAÍS DO "EL DORADO" 
COLÔMBIA  BOGOTÁ · EIXO DO CAFÉ · CARTAGENA DAS ÍNDIAS 
CIRCUITO PRIVADO - PARTIDAS DIÁRIAS - CATEDRAL DO SAL - MUSEU BOTERO E DO OURO

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble88 | CATAI

2.090€

10 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista, (reservas em classes especiais), 
excepto Bogotá/Pitalito/Bogotá (companhia aérea local). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços (1 bebida não 
alcoólica incluída). Transferes em privado, excepto em San 
Andres em serviço regular. Visitas em serviço privado com 
guias locais em castelhano, excepto em Cartagena e San 
Andres, em serviço regular (partilhado com outros clientes).  
Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia, classe O, para viajar entre 1 
de maio e 10 de junho, nos hotéis indicados, com um mínimo 
de 4-6 pessoas a viajar juntas na mesma reserva. 
Taxas aéreas incluídas. IB: 480 €. 
Suplemento min. 2 pess.: 125 euros. (p./pers.) 
As excursões podem estar sujeitas a alterações dependendo 
da estação e/ou condições meteorológicas. 

O Museu do Ouro está fechado às segundas-feiras e o Museu 
Botero às terças-feiras. 
Extensão de San Andres. Entradas não incluídas para 
Cueva de Morgan aproximadamente 5 $ e piscina natural 
aproximadamente 3 $ e Cartão Turístico, aproximadamente 
37 $ (p./pessoas). 
As diferentes extensões foram organizadas  com início e 
final em Bogotá e Cartagena. Quaisquer noites e/ou serviços 
adicionais necessários ao cumprimento do itinerário serão 
acrescentadas ao valor da viagem.
A ordem das atividades pode ser modificada e/ou cancelada 
em função das condições meteorológicas. 

Partidas
Diárias (1 mai-15 dez).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa.

Hotéis
Bogotá. 2 noites NH Royal Urban 93/3★

Pereira. 3 noites Bosque de Saman/3★

Cartagena. 3 noites Kartaxa/3★

San Agustin. 2 noites        Akawanka/Lodge (hab. Std)      
San Andres. 3 noites           Cocoplum/3★                                        

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4-6 pessoas em quarto duplo.88 | CATAI



Dia 1 Portugal/Lima
Partida em voo para Lima, via Madrid. Chegada e alojamento.

Dia 2 Lima 
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita panorâmica ao centro 
histórico da cidade. Tarde livre.

Dia 3 Lima/Arequipa 
Pequeno-almoço. Pela manhã, partida em voo para Arequipa. 
À tarde, visitaremos a "Cidade Branca", passearemos pelo 
bairro de San Lázaro e o mercado de San Camilo e visitaremos 
o mosteiro de Santa Catalina.

Dia 4 Arequipa/Desfiladeiro de Colca 
Meia pensão. Partida para o desfiladeiro de Colca, 
considerado um dos desfiladeiros mais profundos do mundo. 
Depois de contornar o vulcão Misti (5825 m), passamos pela 
zona de Pampa Cañahua, uma reserva natural de vicunhas 
e outros camelídeos andinos (Reserva Nacional de Salinas e 
Aguada Blanca).  Chegada a Chivay e tempo livre. Jantar no 
hotel.

Dia 5 Desfiladeiro de Colca
Pequeno-almoço. De manhã cedo, faremos uma rota 
panorâmica sobre o Desfiladeiro de Colca para chegar à 
Cruz del Condor. Cruzaremos na nossa rota aldeias mais 
pitorescas do Colca, como Pinchollo, Maca Maca, Achoma e 
Yanque, onde encontraremos uma igreja colonial de estilo 
barroco. O ponto de vista da Cruz del Condor é um local ideal 
para observar a profundidade do Canyon, daqui poderemos 
também observar o espetacular voo do condor. À tarde 
iniciaremos a caminhada para o complexo arqueológico 
Uskallacta, que se caracteriza pelo seu maravilhoso 
complexo arquitectónico, anteriormente iniciaremos este 

passeio visitando a praça de Chivay para poder apreciar os 
artesãos em redor exibindo o seu vestuário de lã camelídeo, 
lugar pitoresco. 

Dia 6 Desfiladeiro de Colca/Puno 
Pequeno-almoço e manhã livre para fazer opcionalmente; 
caminhada no rio Amazonas ou Colca Zip Lining "Scenic". À 
tarde, partida de autocarro turístico regular para Puno (6 h 
aprox. de viagem), desfrutando da esplêndida paisagem da 
Cordilheira dos Andes. Chegada e transferência para o hotel.

Dia 7 Puno (Lago Titicaca: Uros e Taquile)
Meia pensão. Transferência de manhã cedo para a doca de 
Puno para a nossa excursão de dia inteiro no Lago Titicaca, 
o lago navegável mais alto do mundo", que é o mítico berço 
do Império Tahuantinsuyo onde visitaremos as ilhas de Uros 
e Taquile. Almoço num alojamento rústico gerido pelos 
habitantes de Taquile. Regresso a Puno. 

Dia 8 Puno/Cusco 
Meia pensão. Partida para Cusco em autocarro turístico 
regular que nos permitirá visitar em rota o Museu Lítico 
de Pucara; Raqchi, com o seu templo ao deus Viracocha e 
Andahuaylillas, com a sua bela capela "Sistina do Peru" (8 h). 
Almoço no caminho.

Dia 9 Cusco 
Pequeno almoço, manhã livre. À tarde, visita à cidade: a 
Catedral, a Praça de Armas, o Templo do Sol e as ruínas 
próximas de Qenqo, Puka Pukara, Tambo Machay e a 
Fortaleza de Sacsayhuaman.

Dia 10 Cusco/Chinchero/Maras/Moray/Ollantaytambo/
Vale Sagrado 

Meia pensão. Começamos este dia muito cedo para visitar 
o complexo arqueológico de Chinchero e exposição de 
tecelagens, o complexo arqueológico de Moray, as minas de 
sal de Maras e o complexo arqueológico de Ollantaytambo. 
Jantar no hotel.

Dia 11 Vale Sagrado/Machu Picchu/Cusco
Pequeno-almoço. Partida para a estação de comboios de 
Ollantaytambo. Viagem panorâmica de comboio cénica 
através do Vale de Urubamba até à aldeia de Machu Picchu 
no sopé de Machu Picchu para visitar a impressionante 
"Cidade Perdida dos Incas". À tarde, regresso a Cusco. 

Dia 12 Cusco/Lima/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo para Lima e ligação com o 
voo de regresso a Portugal, via Madrid. Noite a bordo.

Dia 13 Portugal
Chegada.

PERU, ALDEIAS ALTIPLÂNICAS 
PERU  AREQUIPA · DESFILADEIRO DE COLCA · LAGO TITICACA · CUSCO · VALE SAGRADO 
PARTIDAS DIÁRIAS - VISITA AO DESFILADEIRO DE COLCA, VALE SAGRADO E CUSCO

2.250€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 2 almoços e 2 jantares 
(bebidas não incluídas). Transferências em serviço exclusivo 
para clientes Catai, excepto Vale Sagrado e Machu Picchu em 
serviço regular. Autocarro turístico regular Arequipa/Colca 
e Puno/Cusco. Visitas em serviço regular (partilhadas com 
outros clientes), com guias locais em castelhano, excepto a 
caminhada de Uskallacta e o centro arqueológico em Chivay, 
que será exclusivamente para clientes Catai. Entrada em todos 
os locais turísticos mencionados em Cusco e Vale Sagrado, 
exceto a entrada em Maras aproximadamente 3,5 usd por 
pessoa. Comboio Inca: O comboio Voyager. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Iberia/Latam, classe Q, para viagens 
de 15 de maio a 15 de junho, programa básico, nos hotéis 
indicados.
Taxas aéreas incluídas. IB/LATAM: 425 €. 
Consultar condições e suplementos especiais Inti Raymi (21-
26 Jun), Fiestas Patrias (24-31 Jul) e Eventos Especiais. 

Partidas
Diárias (15 mai-15 dez).
Notas de partida:
Iberia/LATAM: Lisboa.

Hotéis
Lima. 2 noites Arawi Express/3★

Arequipa. 1 noite Casa Andina Standard/3★

Colca. 2 noites Casa Andina Standard/3★

Puno. 2 noites Casa Andina Standard/3★

Cusco. 3 noites Taypikala Cuzco/3★

Vale Sagrado. 1 noite Mabey Urubamba/3★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 89



Dubai, Abu Dhabi, Marrocos, Jordânia, Israel, Líbano, 
Egipto, Irão, Turquia e Uzbequistão  

MÉDIO ORIENTE E EAU

DOCUMENTAÇÃO E VISTOS

Informação válida para cidadãos portugueses. Passaporte 
válido por pelo menos 6 meses a partir da data de 
regresso. Outras nacionalidades, por favor consultar.    

ISRAEL E TURQUIA. Não é necessário visto.
DUBAI E ABU DHABI. Os vistos são emitidos à entrada no 
país. Sem custo.

MARROCOS. Passaporte válido por pelo menos 3 meses a 
partir da data de entrada no país. Não é necessário visto.

JORDÂNIA. O visto é processado à entrada no país. Preço: 
60 USD. Grátis para 5 ou mais pessoas e estadias mínimas 
de 3 dias.

LÍBANO. Não é necessário visto para os cidadãos 
portugueses.

EGITO. O visto é processado à entrada no país. 
Preço: 35 € (aprox.).

IRÃO: O visto é processado na embaixada. Passaporte 
original + 2 fotos (a solicitar com pelo menos 1 mês de 
antecedência). Preço: 80 €.

UZBEQUISTÃO. Não é necessário visto para estadias 
inferiores a 30 dias.  

INTERESSA SABER

VACINAS. Não são necessárias. 

Vistos e gratificações não incluídos. 
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Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. Visitas regulares 
(partilhadas com outros clientes) com guia em castelhano, 
excepto para a excursão ao deserto em 4x4 e no jantar de 
cruzeiro em Dhow, que é feito com motorista em inglês.  
Seguro de viagem.
Dubai, a Cidade Dourada. 2 almoços e 2 jantares (bebidas 
não incluídas). Assistência, transferes em circuito regular 
com guia em castelhano. 
Tesouros de Abu Dhabi.  Transferes com motorista em inglês.

Interessa saber
Dubai, a Cidade Dourada. Preço desde baseado na Turkish 
Airlines , classe W (tarifas dinâmicas), para viajar entre 2 de 
maio e 10 de setembro, na hotel Golden Tulip. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 300 €.

Tesouros de Abu Dhabi. Preço desde baseado na Turkish 
Airlines, classe W (tarifas dinâmicas), para viajar entre 2 de 
maio e 12 de setembro, na hotel Novotel Al Bustan. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 315 €. 

Partidas
Dubai, a Cidade Dourada.
Segundas-feiras, quintas-feiras e sábados (2 mai-10 dez).
Tesouros de Abu Dhabi
Segundas-feiras (2 mai-12 Set) 
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Dubai, a Cidade Dourada
Dubai.  5 noites Occidental Al Jaddah/4★ 

Golden Tulip/4★Deluxe 
Avani/5★ - Elite Byblos/5★  

Tesouros de Abu Dhabi 
Abu Dhabi.  4 noites Novotel Al Bustan/4★ 

Corniche Abu Dhabi/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 91

Dia 1 Portugal/Dubai
Partida para o Dubai, pela rota escolhida. Chegada e 
alojamento. 

Dia 2 Dubai/Costa Leste/Dubai 
Meia pensão. Partida para o deserto através do oásis de Al 
Daid Amasafi. No caminho iremos visitar um mercado local, 
o "mercado de sexta-feira", onde poderá desfrutar das lojas 
coloridas e encontrar todo o tipo de presentes. Continue 
através das montanhas Hajjar até às águas azuis do Golfo 
de Omã, onde verá a pitoresca aldeia de Dibba. Almoço em 
restaurante. Tempo livre para desfrutar da praia. À tarde, 
partida ao longo da costa de Khor Fakkan, passando por 
Fujairah, o único emirado da costa oriental, e pelo Forte de 
Bitnah. 

Dia 3 Dubai 
Meia pensão. À tarde, partida para o deserto em veículos 4x4. 
Desfrute de uma visita a uma quinta de camelos no meio do 
deserto e de um jantar de churrasco com um espectáculo 
folclórico. 

Dia 4 Dubai/Abu Dhabi/Dubai 
Pensão completa. Partida para Abu Dhabi, capital dos 
Emirados Árabes Unidos. Veremos a famosa Mesquita Sheikh 
Zayed, os palácios dos Sheikhs e Al Hussein, e iremos parar 
em frente ao majestoso Hotel Palace Emirates, construído 

em mármore rosa. Em seguida, visita a um mercado. Almoço 
em restaurante. Regresso ao Dubai. Jantar tradicional, 
durante um cruzeiro no Creek. 

Dia 5 Dubai/Sharjah/Ajman/Dubai 
Pequeno almoço. Visita turística à fascinante cidade do 
Dubai. Começaremos com uma vista panorâmica do 
hotel Burj Al Arab, o símbolo da cidade, seguida de uma 
paragem na Mesquita Jumeirah e no bairro Bastakiya, uma 
reprodução do antigo bairro com as famosas torres de vento. 
Depois o Museu do Dubai, localizado no Forte de Al Fahid, 
e atravessando o creek a bordo de um táxi aquático "Abra", 
seguimos a visita com os mercados de especiarias e de ouro. 
Tempo livre para almoço (não incluído). À tarde, partida 
para Sharjah para uma visita panorâmica da Universidade, 
o mercado Al Arsa, o mercado mais antigo do país, utilizado 
para a venda de pérolas do Golfo Pérsico, a Mesquita do Emir 
Faisal. Em Ajman visita ao Forte e o Museu de Arte Islâmica. 

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

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

Dia 2 Abu Dhabi 
Meia pensão. Visita de Abu Dhabi, capital dos Emirados 
Árabes Unidos. O nosso circuito inclui uma paragem na 
famosa Mesquita Sheikh Zayed, a terceira maior do mundo. 
Em seguida, continuamos a percorrer a cidade visitando uma 
das áreas mais ricas de Abu Dhabi com vilas deslumbrantes; 
iremos parar frente ao majestoso Emirates Palace Hotel para 
poder tirar algumas fotos. Almoço em restaurante. Tempo 
livre no Marina Mall, um dos maiores centros comerciais da 
cidade. Pela tarde, saída do hotel e jantar a bordo, durante 
um cruzeiro em Dhow, um barco típico dos Emirados. 

Dia 3 Abu Dhabi (Dubai/Sharjah/Ajman) 
Pequeno-almoço. Partida para o Dubai. Visita desta cidade 
fascinante, começando com uma vista panorâmica do Hotel 
"Burj Al Arab", o símbolo da cidade, seguido de uma paragem 
na Mesquita de Jumeirah e no distrito de Bastakiya, uma 
reprodução do antigo bairro com as famosas torres de 
vento. Depois da visita ao Museu do Dubai, localizado no 

Forte de Al Fahid, cruzamos o Creek a bordo de um "Abra", 
um táxi aquático, para seguirmos com a nossa visita ao 
mercado  das especiarias e do ouro. Tempo livre. À tarde, 
saída para Sharjah, onde teremos uma visita panorâmica da 
Universidade, do mercado Al Arsa, o mercado mais antigo 
do país, utilizado para a venda de pérolas do Golfo Pérsico 
e da Mesquita do Emir Faisal. Em Ajman, visita ao Forte e ao 
Museu de Arte Islâmica. Regresso a Abu Dhabi. 

Dia 4 Abu Dhabi 
Meia pensão. Manhãs livre. Durante a tarde, saída do hotel 
em veículos 4x4 para percorrer o deserto onde poderá 
assistir ao pôr-do-sol. Continuamos até um acampamento 
para desfrutar de atividades tais como passeios de camelo, 
pinturas com henna ou vestir-se com trajes beduínos. Jantar 
de churrasco com espectáculo de folclore.

Dia 5 Abu Dhabi/Portugal  
Partida em voo de regresso a Portugal. Chegada.

DUBAI, A CIDADE DOURADA
EMIRADOS ÁRABES DUBAI · SHARJAH · ABU DHABI  
VISITA REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO 

TESOUROS DE ABU DHABI   
EMIRADOS ÁRABES ABU DHABI · DUBAI · SHARJAH · AJMAN 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

1.275€

6 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

1.475€

5 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS



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

Dia 2 Marraquexe 
Meia pensão. Visita a esta cidade imperial com o seu grande 
passado histórico: os Jardins Menara com o seu pavilhão 
Saadi (entrada não incluída), junto a um grande lago; a 
Mesquita de Koutoubia ou Livraria, cujo minarete de estilo 
hispano-mouro é o símbolo da cidade; o sumptuoso Palácio 
da Bahia, construído no século XIX por artesãos de Fez; e 
a mágica Praça Jemaa el Fna, com os seus contadores de 
histórias e encantadores de serpentes. Jantar no hotel.

Dia 3 Marraquexe 
Meia pensão. Dia livre. Jantar no hotel.

Dia 4 Marraquexe/Zagora/Dunas do Saara 
Meia pensão. Partida em veículos 4x4 para as montanhas 
do Alto Atlas. Passamos por aldeias com terrenos férteis em 
socalcos, até iniciarmos a subida ao Coll Tizi Tichka a uma 
altitude de 2.660 m. O percurso leva-nos através de uma 
paisagem, sempre em mudança, de grande beleza. Deixamos 
para trás as grandes palmeiras do sul e os campos de tâmaras 

para chegar à cidade de Zagora, um famoso cruzamento e o 
ponto de partida da maioria das expedições para o coração 
de África. Jantar e alojamento em acampamento de jaimas. 

Dia 5 Sahara Dunes/Tamegroute/Alnif/Erfoud/ 
Merzouga 
Meia pensão. Partida para Tamegroute, um lugar sagrado do 
Islão. Depois continuamos a nossa rota através da dura e bela 
paisagem pré-desértica do Saara, até chegarmos à aldeia de 
Alnif. Continuamos para Erfoud, onde tomaremos os trilhos 
naturais para contemplarmos as magníficas paisagens de 
horizontes abertos, até alcançarmos os sopés das mais altas 
dunas de África na região de Merzouga, onde se situa o 
nosso acampamento. Jantar e alojamento no acampamento 
de jaimas.

Dia 6 Merzouga/Rissani/Todra Gorges/Ouarzazate 
Meia pensão. Acordar cedo para desfrutar de um nascer 
do sol dourado sobre as dunas do deserto. De volta ao 
acampamento, pequeno-almoço. Seguimos então para 
Rissani, herdeiro da mítica cidade de Sijilmassa, capital 
de Tafilalet e local de nascimento do atual monarca. 

Continuamos para as Gargantas de Todra, um local natural 
de grande beleza, Kelaa M'Gouna, uma pequena aldeia 
onde se cultivam excelentes rosas. Aqui iniciamos a "Rota 
dos Kasbahs": este é o nome dado às fortalezas construídas 
em barro com torres e ornamentos de tijolo enfeitados, a 
paisagem está em movimento pela força dos seus contrastes, 
o seu brilho e silêncio. Continuação para Ouarzazate. Jantar 
no hotel.

Dia 7 Ouarzazate/Kasbahs/Marraquexe 
Meia pensão. Hoje podemos admirar diferentes tipos de 
Kasbahs: o Kasbah Taourirt, outrora residência do Pasha 
de Marrakech; o famoso Kasbah de Ait Ben Haddou, um 
Património Mundial da UNESCO, construído em adobe e 
descendo uma colina. Tem sido utilizado em vários filmes 
de Hollywood. Finalmente, o Kasbah de Telouet, bastante 
interessante. Continuamos até Marraquexe. Jantar no hotel. 

Dia 8 Marraquexe/Portugal
Partida de regresso a Portugal. Chegada. 

BERBERES E TUAREGUES  
MARROCOS MARRAQUEXE · ZAGORA · ERFOUD · MERZOUGA · OUARZAZATE   
PASSEIO EM VEÍCULOS 4X4 · CIRCUITO REGULAR · MEIA PENSÃO 

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble92 | CATAI

1.035 €

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 6 jantares (bebidas 
não incluídas). Transferes regulares com motorista em 
Castelhano. Veículo 4X4 do 4º ao 7º dia. Visitas regulares 
(partilhadas com outros clientes) com motorista-guia em 
Castelhano (sujeito a disponibilidade). Seguro de viagem.  

Interessa saber
Preço desde baseado na Royal Air Maroc, classe W, para 
viajar entre 1 a 30 de junho na hotéis indicados.
Taxas aéreas incluídas. AT: 175 €. 
O itinerário publicado é baseado na partida de sexta-feira. 
Consulte o itinerário para outros dias da semana. As tendas 
(jaimas) incluídas no itinerário são standard (casa de banho 
partilhada).

Partidas
Sextas-feiras, sábados* e domingos** (8 mai-30 oct) 
(*) Sábados: 2 noites Marraquexe + 1 Zagora + 1 Merzouga 
+ 1 Ouarzazate + 2 Marraquexe. 
(**) Domingos: 1 noite Marraquexe + 1 Zagora + 1 
Merzouga + 1 Ouarzazate + 3 Marraquexe. 
Notas de partida:
Royal Air Maroc: Lisboa.

Hotéis
Marraquexe. 4 noites Farah Siaha - Atlas Asni/4★

Zagora. 1 noite Campamento de Jaimas 
Merzouga. 1 noite Campamento Albergue 
Ouarzazate. 1 noite Club Hanane/4★

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.92 | CATAI



Dia 1 Portugal/Ammãn
Partida para Ammãn, pela rota escolhida. Transfere e 
alojamento. 

Dia 2 Ammãn/Ajlun/Jerash/Ammãn
Meia pensão. Partida para uma visita ao Castelo de Ajlun, 
uma fortaleza construída em 1185 e reconstruída mais tarde 
no século XIII pelos Mamelucos, após a sua destruição pelos 
Mongóis. É um castelo do período dos Cruzados, situado no 
topo da montanha com uma bela vista. Continuamos com a 
visita a Jerash, uma das cidades da Decápolis. Jerash situa-se 
a norte de Amã, a 45 km e a cerca de uma hora de carro de 
Amã. Visitaremos o Arco do Triunfo, a praça oval, o cardo, a 
colunata, o templo de Afrodite e finalmente o teatro romano 
com a sua maravilhosa acústica. A preservação das ruínas 
de Jerash é ainda hoje surpreendente e dá uma boa ideia 
de como eram as cidades naqueles tempos. Após a visita, 
regresso a Ammãn. Jantar no hotel.

Dia 3 Ammãn/Madaba/Monte Nebo/Petra 
Meia pensão.  Partida para uma visita panorâmica da cidade 
de Ammãn. Continuamos até Madaba para visitar a Igreja 

Ortodoxa de São Jorge, onde se encontra o primeiro mapa 
em mosaico da Palestina. Continue para o Monte Nebo para 
admirar a vista panorâmica do Vale do Jordão e do Mar Morto 
a partir da montanha. Este lugar é importante porque foi o 
último lugar visitado por Moisés e de onde o profeta viu a 
Terra Prometida, que ele nunca alcançaria. À tarde, partida 
para Petra. Jantar no hotel.

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

Dia 5 Petra/Pequena Petra/Wadi Rum 
Meia pensão. Partida para a cidade vizinha de Al Beida, 
também conhecida como “Pequena Petra”. Visita deste 
caravanserai. Continuar para Wadi Rum, chegada ao deserto 
de Lawrence da Arábia. A visita dura duas horas e tem lugar 
em veículos 4x4 conduzidos por beduínos (6 pessoas por 
carro). Consiste numa curta excursão à paisagem lunar 
deste deserto, observando as maravilhas que a natureza 

tem feito com a erosão das rochas e da areia. No final da 
visita, continuamos viagem até ao acampamento. Jantar no 
acampamento.

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

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

Dia 8 Mar Morto/Ammãn/Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para Ammãn e voo de regresso a 
Portugal. Chegada.

JORDÂNIA COMPLETA
JORDÂNIA AMMÃN · PETRA · WADI RUM · MAR MORTO 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO 

1.540€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reserva de classe especial). 
Alojamento e pequeno-almoço, 6 jantares (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em circuito regular com guia em 
castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Ibéria, classe Q (tarifas dinâmicas), 
para viajar entre 8 de maio a 18 de setembro e de 6 de 
novembro a 11 de dezembro na hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. IB: 470 €.
4★ hotéis na Jordânia são simples. O acampamento Wadi 
Rum possui casa de banho privativa.

Partidas
Quartas-feiras e domingos (8 mai-11 dez).
Notas de partida:
Iberia: Lisboa/Porto.

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

Petra. 2 noites P Quattro - Sella/4★

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

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 93



Dia 1 Portugal/Tel Aviv
Partida para Tel Aviv. Chegada e jantar no hotel. Alojamento.

Dia 2 Tel Aviv
Meia pensão. Dia livre. Excursão opcional a Massada e ao 
Mar Morto. Jantar no hotel.

Dia 3 Tel Aviv/Jaffa/Caesarea/Haifa/St. John Acre/
Galileia
Meia pensão. Partida para uma curta excursão pela cidade 
de Jaffa. Continue até Cesaréia para visitar os seus restos 
mortais romanos e cruzados. Continue para Haifa para visitar 
o Mosteiro Carmelita de Stella Maris, e do Monte Carmelo 
uma vista panorâmica dos Jardins Persas do Templo de Bahai 
e da baía de Haifa. Partida para São João do Acre para visitar 
a fortificação medieval. Jantar no hotel. 

Dia 4 Galileia/Nazareth/Galileia
Meia pensão.  Começamos com uma viagem de barco no Mar 
da Galileia. Continuar para o Monte das Bem-aventuranças, 
local do Sermão da Montanha. Na margem do lago, 
visitas a Tabgha, local da Multiplicação dos Pães e Peixes, 
e Cafarnaum. À tarde, passando pela aldeia de Caná na 
Galileia, chegada a Nazaré para visitar a Igreja da Anunciação 
e a Oficina de São José. Jantar no Kibbutz.

Dia 5 Galileia/Safed/Rio Jordão/Monte Tabor/Jerusalém
Meia pensão. Partida para Safed, para visitar as suas 
encantadoras ruas estreitas e sinagogas. Safed é a cidade da 
Cabala, o lado místico do judaísmo. Continuar para Yardenit, 
local tradicional de batismo no rio Jordão. À tarde, partida 
para o Monte Tabor para visitar a Basílica da Transfiguração. 
Chegada a Jerusalém e jantar no hotel.

Dia 6 Jerusalém/Yad Vashem/Monte das Oliveiras/ 
Cidade Velha
Meia pensão. Visite Yad Vashem, o mausoléu memorial do 
Holocausto. Continuar até ao Monte das Oliveiras para uma 
magnífica vista panorâmica de Jerusalém. Visite o Jardim 
de Getsêmani e a Basílica da Agonia. Visite a Cidade Velha 
para ver o Muro das Lamentações, a Via Dolorosa e a Igreja 
do Santo Sepulcro. Continue para o Monte Zion onde verá 
o Túmulo do Rei David, o Cenáculo, e a Abadia da Dormição. 
Jantar no hotel.

Dia 7 Jerusalém/Bethlehem (Palestina)/Cidade 
Moderna/Ein Karem
Meia pensão. Partida para Belém (Palestina), visita à 
Basílica e Gruta da Natividade e ao Campo dos Pastores. 
Continuamos para a cidade moderna de Jerusalém, 

visitando o Santuário do Livro no Museu de Israel onde 
se guardam os Pergaminhos do Mar Morto e o Modelo de 
Jerusalém no tempo de Herodes. Visita à tarde ao bairro de 
Ein Karem, onde se encontram as Igrejas de S. João Baptista 
e a Visitação. Jantar no hotel.

Dia 8 Jerusalém/Tel Aviv/Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo de regresso a Portugal, 
pela rota escolhida. Chegada.

ISRAEL ETERNO E PALESTINA
ISRAEL TEL AVIV · CESÁREA · SAN JUAN DE ACRE · GALILEIA · BELÉM (PALESTINA)
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO · MEIA PENSÃO   

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble94 | CATAI

1.990€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço, 7 jantares (bebidas não 
incluídas). Assistência em castelhano no aeroporto. Transferes 
com motorista local. Visitas regulares (partilhadas com outros 
clientes) com motorista-guia em castelhano para um máximo 
de 19 pessoas. Para mais de 20 pessoas, motorista e guia em 
castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para viajar 
entre 27 de novembro  a 29 de dezembro na hotéis indicados. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 240 €.
A categoria dos hotéis em Israel não é a mesma que em 
Portugal. O jantar do dia 1 de Abril terá lugar antes das 20:00 
hrs.  

Partidas
Domingo, segunda-feira*, quarta-feira** y quinta-feira***. 
(*) Segunda-feira: 1 noite Tel Aviv + 2 noites Galileia + 4 
noites Jerusalém (día livre domingo). 
(**) Quarta-feira: 4 noites Jerusalém + 2 noites Galileia + 1 
noite Tel Aviv (día livre quinta-feira). 
(***) Quinta-feira: 3 noites Jerusalém + 2 noites Galileia + 2 
noites Tel Aviv (día livre  quarta-feira).  
Nãp opera: de setembro a 6 de outubro.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tel Aviv.  2 noites Grand Beach/4★

Galileia/Kibutz  2 noites Lavi (hab. Eden)
Jerusalém. 3 noites Prima Park/3★ Sup.

(hab. Superior)

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

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.94 | CATAI



Dia 1 Portugal/Beirute
Partida para Beirute, via Istambul. Chegada e alojamento.

Dia 2 Beirute/Sidon/Tiro/Beirute
Meia pensão. Partida para a cidade histórica de Sidon, 
famosa pelas suas origens fenícias. Visita da cidadela 
medieval do mar, do caravanserai dos Francos, do Palácio de 
Debaas e do mercado tradicional. Almoço num restaurante. 
Continuar para Tyre, a principal cidade fenícia da antiguidade 
e um centro greco-romano de grande importância de onde 
navegaram os navios mercantes que conquistaram o 
Mediterrâneo meridional e ocidental. Visite a Necrópole, o 
Arco Triunfal, o Hipódromo, o bairro marítimo e as termas.

Dia 3 Beirute/Cedros de Baruk/Anjar/Baalbeck/Beirute
Meia pensão. Partida para a região de Chouf, conhecida 
pelas suas riquezas naturais e aldeias pitorescas. Se o tempo 
o permitir, passeio pela reserva natural de Cedros de Baruk, 
dedicada à conservação e desenvolvimento de espécies 
animais e naturais, incluindo o cedro libanês. Partida para 
o Vale de Beka, o celeiro do país e área de cultivo. Visite os 
restos arqueológicos da antiga cidade de Umayyad, Anjar. 
Almoço em restaurante. Continuar para Baalbeck, situado 
na parte mais alta do vale. Impressionante local rodeado 

por montanhas cobertas de neve onde se encontra a maior 
colecção de templos romanos. Regresso a Beirute.

Dia 4 Beirute/Grutas De Jeita/Byblos/Harissa/Nahr Kalb/
Beirut
Meia pensão. Partida para visitar a Gruta Jeita, com incríveis 
formações calcárias de estalactites e estalagmites; passeio a 
pé e de barco pelas galerias interiores. Continuar a Byblos, a 
cidade mais antiga da humanidade de acordo com a Bíblia. 
Visita do sítio arqueológico, do mercado tradicional e do 
porto de pesca. Almoço em restaurante. Durante o caminho 
de regresso a Beirute, paragem no convento da Virgem de 
Harissa, um ponto de vista sobre a Baía de Jounie e Beirute.

Dia 5 Beirute/Beiteddine Deir El Qamar/Beirute
Meia pensão. Visita da cidade começando pela rocha dos 
pombos Rouche, o Museu Nacional, o centro histórico em 
reconstrução (ruínas romanas e fenícias, igrejas, mesquitas) 
e o centro moderno com a praça L'Etoile. Partida para Deir 
el Qamar, pitoresca aldeia aristocrática com edifícios típicos 
da montanha que foi a capital do Emirado do Líbano durante 
o período otomano. Almoço em restaurante. Partida para 
Beiteddine para visitar o Palácio dos Emires, um exemplo da 

arquitectura libanesa do século XIX, com belos pátios, salas 
em estilo damasceno e mosaicos romanos. 

Dia 6 Beirute/Cedros/Trípoli/Beirute
Meia pensão. Partida para o Monte Líbano, onde encontrará 
a pitoresca aldeia de Bcherri e o museu de Khalil Gibran, o 
famoso escritor e mais conhecido pela sua obra O Profeta. 
Ascensão a 2.000 m. para um passeio na reserva dos Cedros 
do Senhor. Continue para Trípoli, a segunda cidade do país, 
para visitar os seus mercados árabes tradicionais. Almoço 
num restaurante. Visita do castelo dos Cruzados de St. Gilles, 
um valioso vestígio de um passado de confrontos entre 
Cruzados e Árabes.

Dia 7 Beirute
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar desta cidade 
moderna e maravilhosa.

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

 

LÍBANO, BERÇO DE CIVILIZAÇÕES
LÍBANO BEIRUTE · SIDON · TIRO · CEDROS DE BARUK · BAALBECK · BIBLOS · TRIPOLI
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO 

1.690€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 5 almoços (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em circuito regular (partilhadas 
com outros clientes) com guia em castelhano. Seguro de 
viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe P para viajar 
entre 8 a 29 de maio na hotel Bella Riva-Plaza/4★. 
Taxas aéreas e combustível. TK: 310 €. 
A ordem das visitas pode ser alterada em função das 
condições meteorológicas.

Partidas
Maio: 8, 29. Junho: 12, 26. Julho: 10, 24, 31. Agosto: 7, 14, 
21. Setembro: 4, 11, 25. Outubro: 9, 16, 30.
Novembro: 6, 20. Dezembro: 4.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Beirute. 
7 noites

Bella Riva - Plaza/4★ 
Lancaster Rouche – Lancaster Suites/4★ Sup. 
Commodore – Crowne/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 95



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

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

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

Dia 4 Assuão/Abu Simbel/Assuão
Pensão completa. Excursão matinal de carro aos templos 
de Abu Simbel, construído por Ramsés II nas margens do 
Lago Nasser. O complexo é composto por vários edifícios 
entre os quais se destaca o templo de Ramsés II, um 

autêntico símbolo do Egito graças à sua imponente fachada 
composta por 4 estátuas com 20 metros de altura, talhadas 
diretamente sobre a rocha. De tarde, visita da Alta Barragem 
de Assuão e ao obelisco inacabado. Resto da tarde e noite 
livre para passear por um dos mercados mais importantes da 
rota das especiarias, o souk de Assuão. 

Dia 5 Assuão/Cairo 
Meia-pensão. Manhã livre, almoço a bordo. À hora indicada, 
transfere para o aeroporto. Partida em voo com destino ao 
Cairo. Chegada e transfere para o hotel. Resto do dia livre 
para visitar esta incrível cidade. 

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

Dia 7 Cairo
Pequeno-almoço. Partida para o centro da cidade para 
visita ao Museu Egípcio no Cairo, a maior concentração de 
artefactos faraónicos do mundo. Continuação para o Cairo 
islâmico e cristão na Cidadela de Saladino, com a Mesquita 
Mohammed Ali ou "Mesquita de Alabastro" e visita 

panorâmica do Bairro Copta. Para finalizar, passeio por um 
dos maiores e mais importantes mercados de toda a África, o 
souk de Khan el Khalili. 

Dia 8 Cairo/Portugal 
Pequeno-almoço. À hora indicada, transfere para o 
aeroporto. Partida em voo de regresso a Portugal. Chegada. 

EGIPTO MILENAR
EGIPTO LUXOR · EDFÚ · KOM OMBO · ASSUÃO · ABU SIMBEL · EL CAIRO  
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA DURANTE O CRUZEIRO

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble96 | CATAI

1.645€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classe especial). 
Alojamento e pequeno-almoço no Cairo e pensão completa 
durante o cruzeiro (bebidas não incluídas). Transferes de 
chegada e partida em serviço Catai exclusivo com assistência 
em Castelhano. Circuito exclusivo Catai exclusivo com guias 
em castelhano. Seguro de viagem. 

Interessa saber
Preço desde baseado na Egyptair, classe V, para viajar entre 
1 de maio e 30 de setembro, na M/S Cadena Sara Ranses e 
hotel Ramses HIlton. 
Taxas aéreas incluídas. MS: 350 €.
A ordem das visitas pode ser alterada em função dos voos 
internos e da navegação do cruzeiro. Gratificações incluídas 
durante o cruzeiro. 

Partidas
Segundas-feiras (1 mai-30 oct).
Notas de partida:
Egyptair: Lisboa.

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

M/S Nile Premium/5★ L Sup.

Cairo  3 noites Ramses Hilton/5★
Barceló Cairo Pyramids/4★ 
Semiramis Intercontinental /5★ Sup. 
Fairmont Nile City/5★ L

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.96 | CATAI



Dia 1 Portugal/Shiraz
Partida em voo para Shiraz, via Istambul. Chegada e 
alojamento.

Dia 2 Shiraz
Meia pensão. Visita ao Jardim Narenjestan, o mais famoso 
dos muitos jardins que pontilham a cidade, e à Mesquita 
de Nasir-ol-Molk. Almoço em restaurante. À tarde, visita ao 
túmulo de Hafez e à cidadela de Karim Khan.

Dia 3 Shiraz/Persepolis/Naqsh-e Rostam/Shiraz
Meia pensão. Visita a Persepolis. Entramos pela Porta 
de Xerxes, ladeada por dois touros alados. Atrás dele 
encontramos os restos do "Palácio das Mil Colunas" e do 
Salão das Audiências Reais com as suas escadas decoradas 
com relevos. Visitamos os Palácios de Darius, Xerxes e 
Artaxerxes e o pequeno Museu Arqueológico. Mais tarde 
em Naqsh-e Rostam vemos os Túmulos de Darius I, Xerxes, 
Artaxerxes e Darius II, esculpidos na rocha viva. Almoço em 
restaurante. Regresso a Shiraz e visita à Mesquita Vakil e ao 
bazar. 

Dia 4 Shiraz/Kerman
Meia pensão. Partida para Kerman. Visita de Sarvestani 
e da antiga Mesquita de Neyriz. Almoço em restaurante. 
Alojamento.

Dia 5 Kerman
Meia pensão. Partida para a fortaleza de Rayen, que alberga 
o Palácio do Governador, a Casa do Poder, a prisão e os 
alojamentos comuns. Almoço num restaurante. No regresso 
a Kerman, paramos em Mahan para visitar o Jardim do 
Príncipe e o balneário histórico de Ganj Ali Khan. 

Dia 6 Kerman/Yazd
Meia pensão. Partida para Yazd, cidade dos Zoroastrianos. 
Visita das Torres do Silêncio, onde os mortos foram outrora 
enterrados, e do Templo do Fogo. Almoço em restaurante. 

Dia 7 Yazd/Isfahan
Meia pensão. Visita do complexo Amir Chakhmagh e da 
mesquita de sexta-feira. Partida para Isfahan. Visita da 
Mesquita Jam'e Na'in, construída no século X. Almoço em 
restaurante. À noite podemos dar um passeio para ver as 
suas pontes monumentais iluminadas: Poisé-Allahverdi 
Khan ou dos 33 arcos e o Paul-é-Khaju, sob o qual existe uma 
curiosa casa de chá.

Dia 8 Isfahan
Meia pensão. Visita desta cidade com a praça Naqsh-e-
Jahàn, as mesquitas do Imã e Sheikh Lotfollah, o Palácio Ali 
Qapu e o bazar. Almoço num restaurante. À tarde, caminhará 
ao longo das antigas pontes do outro lado do rio. 

Dia 9 Isfahan
Meia pensão. Continuação da visita à Catedral Arménia Vank, 
ao museu, ao bairro arménio, à Mesquita de Sexta-feira e ao 
Palácio de 40 colunas com pinturas do século XVII. Almoço 
em restaurante. Tarde livre.

Dia 10 Isfahan/Kashan/Teerão
Meia pensão. Partida para Teerão. Paragem em Kashan, 
famoso pelos seus tapetes de romã e casas palacianas 
ricamente decoradas; visite o Jardim das Barbatanas, a 
Casa de Taba Tabaye e a Mesquita Agha Bozorg. Almoço em 
restaurante. 

Dia 11 Teerão
Meia pensão. Começamos a visita desta cidade com o Museu 
Nacional do Irão, onde se encontram as coleções mais 
interessantes e valiosas do país, o Palácio Golestan, antiga 
residência real da dinastia Qajar. Almoço num restaurante. 
Tempo livre.

Dia 12 Teerão/Portugal
Voo de regresso a Portugal via Istambul. Chegada.

ENCANTOS DA PÉRSIA  
IRÃO SHIRAZ · PERSEPOLIS · KERMAN · YAZD · ISFAHAN · KASHAN · TEERÃO 
CIRCUITO EXCLUSIVO COM GUIA EM CASTELHANO - ALMOÇO DIÁRIO

2.495€

12 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 10 almoços (bebidas não 
incluídas). Transferes e visitas em circuito exclusivo Catai com 
guia em castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V/P (tarifas 
dinâmicas), para viajar entre 11 de junho e 3 de dezembro, 
para um mínimo de 4 pessoas. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 285 €.
O vestuário tanto dos homens como das mulheres 
devem estar em conformidade com os regulamentos 
governamentais. É necessário visto.

Partidas
Junho: 11. Julho: 9. Agosto: 13. Setembro: 3. Outubro: 25. 
Novembro: 5. Dezembro: 3.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Shiraz. 3 noites Homa/5★

Kerman. 2 noites Pars/5★

Yazd. 1 noite Safayeh - Hooman Boutique/4★

Isfahan. 3 noites Kowsar - Abassi/5★

Teerão. 2 noites Espinas Parsina Gulf - Parsian 
Azadi/5★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 4 pessoas em quarto duplo. CATAI | 97



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

Dia 2 Istambul
Pequeno-almoço. Visita de meio-dia ao "CORNO DE 
OURO". Começaremos com uma visita ao famoso café 
Pierre Loti no topo da colina, no distrito de Eyup, de onde 
podemos desfrutar de uma grande vista sobre o Corno de 
Ouro. Tempo livre com a possibilidade de tomar café ou 
chá. Posteriormente iremos para a Catedral de St. George. 
Durante o caminho, veremos uma parte dos muros de 
Constantinopla, outrora uma fortificação impenetrável. 
Posteriormente visitaremos a Mesquita Suleymaniye. 

Dia 3 Istambul
Pequeno-almoço. Visita de meio dia ao "Bósforo". Partida 
para o porto para embarcar no cruzeiro pelo Bósforo, o 
estreito que separa dois continentes e liga o Mar Negro com 
o Mar de Mármara. Durante o passeio admiramos o Palácio 
Dolmabahce, a Mesquita, o bairro boémio de Ortakoy, as 
Fortalezas de Rumelia e Anatólia, o Palácio Beylerbeyi, as 
típicas casas de madeira "yali". Depois visitaremos o Bazar das 
Especiarias ou Bazar Egípcio, um dos mercados mais antigos 
de Istambul e um dos melhores locais para comprar produtos 
típicos, tais como especiarias, doces ou frutos secos. 

Dia 4 Istambul
Pequeno-almoço. Tempo livre. 

Dia 5 Istambul/Capadócia
Meia pensão. Manhã livre. Transfere para o aeroporto, 
partida em voo para a Capadócia. Jantar no hotel.

Dia 6 Capadócia
Meia pensão. Hoje vamos visitar esta região que combina 
os caprichos da natureza com lugares de grande interesse 
cultural. Iniciaremos o nosso passeio no fascinante vale de 
Dervent, conhecido como o vale das "chaminés das fadas", 
onde a pedra desgastada pelo vento e pela água sobre 
terreno vulcânico deu origem a uma paisagem espectacular 
de picos, cones e obeliscos. Partida para a cidade subterrânea 
de Ozkonak ou similar, construída pelas comunidades cristãs 
para se protegerem dos ataques árabes. Paragem num 
atelier de tapetes. Visita ao museu ao ar livre de Göreme, que 
preserva um conjunto impressionante de igrejas, capelas 
e mosteiros de pedra com frescos do século XI que foram 
declarados Património Mundial da UNESCO. À tarde, visita 
panorâmica da aldeia de Uchisar e dos espectaculares lugares 
vulcânicos de Avcilar e Güvercinlik. Paragem num atelier 
de artesãos de joalharia. Jantar no hotel. Opcionalmente, 
podemos assistir a um espectáculo de dança folclórica turca.

Dia 7 Capadócia
Meia pensão. Opcionalmente, um espectacular passeio de 
balão de ar quente ao nascer do sol (reserva local). Partida 
para Ürgüp onde veremos as formações rochosas em forma 
de cogumelo e uma vista panorâmica da cidade. Depois, 
visita à aldeia de Ortahisar com o seu castelo geológico de 86 
m de altura. À tarde, visita ao vale dos Doze, formado por dois 
desfiladeiros, um lugar onde muçulmanos e cristãos viveram 
juntos até 1924. As encostas do lado direito são cor-de-rosa, 
e as da esquerda são dominadas pelo branco. Visita ao vale 
do Cavusin, onde iremos ver as casas esculpidas na encosta 
duma colina. Jantar no hotel.

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

CAPADÓCIA FANTÁSTICA  
TURQUIA ISTAMBUL · CAPADÓCIA 
CIRCUITO REGULAR COM GUIA EM CASTELHANO

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de2 personas en habitación doble98 | CATAI

1.210€

8 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno-almoço. 3 jantares (bebidas não 
incluídas). Assistência em castelhano, transfers com 
motorista local. Visitas em circuito regular (partilhadas 
com outros clientes) com guia em castelhano. Seguro de 
viagem.      

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe W, para viajar 
e 6 de maio na hotéis Holiday Inn Istambul Old City/Mustafa 
Cappadocia Resort.
Taxas aéreas incluídas. TK: 235 €.
A excursão opcional de balão na Capadócia não pode ser 
reservada ou contratada através de Catai. A reserva deve ser 
feita com o agente local, durante o transfere à chegada na 
Turquia.

Partidas
Sextas-feiras (6 mai-31 oct).
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Istambul. 
4 noites

Holiday Inn Istanbul Old City/4★ 
Barceló Istambul/5★

Capadocia. 
3 noites

Mustafa Cappadocia Resort /5★
Utopia Cave Capadocia 
Cappadocia Cave Resort (Hotel cueva)

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo.98 | CATAI



Dia 1 Portugal/Tashkent
Partida para Tashkent, pela rota escolhida. Noite a bordo.

Dia 2 Tashkent
Chegada e alojamento. Pensão completa. Começamos a 
visita na parte antiga da cidade: complexo arquitectónico 
Hasti Imam, o Barak Kan, Kafal Shohi e Kukeldash Madrasas 
e o Chorsu Bazaar. Continuamos até à parte moderna 
da cidade para visitar o Museu de Artes Aplicadas, Praça 
da Independência e Eternidade, fontes e monumentos 
modernos, Amir Temur, Praças de Ópera e Ballet e o 
Monumento ao Terramoto. Almoço e jantar em restaurante.

Dia 3 Tashkent/Urgench/Khiva
Pensão completa. Partida em voo para Urgench. Chegada e 
transfere para Khiva. Passeios de dia inteiro nos complexos 
arquitectónicos Ichan-kala e Kalta Milor juntamente com 
Mohamed Rahim Khan e Islom Khodja Madrasas, Kunya 
Ark Palace e Minaret. Continuamos para o complexo 
arquitectónico Tash Hovli, Pahlavan Mahmud Mausoleum e a 
Mesquita Juma. Almoço e jantar num restaurante.

Dia 4 Khiva/Bukhara
Pensão completa. Partida para a estação de comboios para 
apanhar o comboio para Bukhara (em caso de cancelamento 

do comboio, a viagem será por estrada; aproximadamente 
7-8 horas).  Almoço piquenique. Chegada e transfere para o 
hotel. Jantar em um restaurante.

Dia 5 Bukhara
Pensão completa. Começamos a visita de Bukhara com o 
Mausoléu Samani, a nascente do Santo Chashmah Ayub, a 
Mesquita Bolo Hauz e a Cidadela da Arca. À tarde podemos 
admirar o Minarete de Kalyan, a Mesquita de Poi Kalyan, a 
Miri Arab Madrasa e a cúpula de Toki Zargaron. Continuar 
para Ulughbek e Abdullazizkan Madrasa, cúpula Toki Telpak 
Furushon, mesquita Magoki Attory, cúpula Toki Sarafon 
e finalmente o complexo arquitectónico Lyabi Hauz, Chor 
Minor. Almoço e jantar em restaurante.

Dia 6 Bukhara/Shakhrisabz/Samarkand
Pensão completa. Partida para Shakhrisabz, cidade natal de 
Tamerlan. Uma vez lá, visita aos restos do Palácio Ak-Saray, 
complexo Dor-ut Saodat (Mesquita Jasrati Imon, Jahongir 
Mausoleum e cripta), complexo Dor-ut Tillovat (Gumbazi-
saidon e Mesquita Kok gumbaz). Almoço em uma casa local. 
Continuação para Samarkand. Jantar no hotel.

Dia 7 Samarkand
Pensão completa. Começamos a visita com Guri Emir 

Mausoleum (túmulo de Tamerlan), Rukhabad Mausoleum 
(visita exterior), Praça Registan, Ulughbek, Shir Dor e 
Tilla-Kori Madrasas. Almoço num restaurante. À tarde, 
continuamos com visitas à Mesquita Bibi-Khonum e ao Siab 
Bazaar. Jantar no hotel.

Dia 8 Samarkand/Tashkent
Pensão completa. Continuamos a visitar outros locais 
da cidade: o Observatório Ulugbek, o Museu da cidade 
antiga Afrosiab e o complexo arquitectónico Shakhi-Zinda. 
Visitamos a Tumba do Profeta Daniel, a Mesquita Hazret Hizr 
e uma antiga fábrica de papel. Almoço num restaurante. 
Transferência para a estação e partida por comboio de alta 
velocidade para Tashkent. Chegada e transfere para o hotel. 
Jantar em um restaurante.

Dia 9 Tashkent/Portugal
Partida para regresso a Portugal, pela rota escolhida. 
Chegada.

ROTA DE SAMARKANDA I
UZBEQUISTÃO TASHKENT · KHIVA · BUKHARA · SAMARKAND 
CIRCUITO EXCLUSIVO CATAI COM GUIA EM CASTELHANO · PENSÃO COMPLETA  

2.235€

9 DIAS D E S D E
TAXAS E 
COMBUSTÍVEL 
INCLUÍDOS

Os nossos serviços
Voo regular, classe turista (reservas em classe especial).  
Alojamento e pequeno-almoço. 7 almoços e 7 jantares (bebidas 
não incluídas). Transferes e visitas em circuito exclusivo Catai 
com guia local em castelhano. Seguro de viagem.

Interessa saber
Preço desde baseado na Turkish Airlines, classe V, para 
um mínimo de 2 pessoas a viajar entre 5 de maio e 12 de 
dezembro. 
Taxas aéreas incluídas. TK: 310 €.
Os voos domésticos e comboios podem ser cancelados 
ou alterados sem aviso prévio. A infra-estrutura turística 
do Uzbequistão é básica e os hotéis são simples. Muitas 
estradas não se encontram em bom estado de conservação.

Partidas
Maio: 7, 21. Junho: 4, 8. Julho: 2. Agosto: 6, 13, 27. Setembro: 
3, 17. Outubro: 8, 22.  Novembro: 5, 19. Dezembro: 3, 12.
Notas de partida:
Turkish Airlines: Lisboa/Porto.

Hotéis
Tashkent. 3 noites Courtyard by Marriott/4★Sup.
Khiva. 1 noite Arkanchi/3★

Bukhara. 2 noites Devon Begi/4★

Samarkand. 2 noites Grand Samarkand/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar.

A classificação do hotel é estimada por Catai. Preço a partir de um mínimo de 2 pessoas em quarto duplo. CATAI | 99
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