Circuito de 22 dias Madri, Paris e a Rota da Paz, saídas aos domingos todo o ano / 66460

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 22 dias Madri, Paris e a Rota da Paz, saídas aos
domingos todo o ano

Circuito de 22 dias Madri, Paris e a Rota da Paz. Com inicio em Madri e
final em Jerusalém.

Com Turquia - Egito - Jordânia – Israel

●

●

●

Os costumes mudam-se com o tempo mas nossos países não mudam,
são eternos como são eternas suas pedras, seus rios e suas montanhas.
A Lusoviagens tem o prazer de dar-te a conhecer coisas e lugares que
se pode fazer e visitar, mas nossa ﬂexibilidade e cumplicidade nos
permite inovar a cada dia e criar a viagem que vocês desejam.
Se alguém sonha com uma viagem, digam que transformamos em
realidade. Se provarem nossos serviços e hospitalidade, seguramente
vão querer voltar mais vezes.

Noites: Madri 2. Bordeaux 1. Paris 4. Istambul 4. Cairo 3. Santa Catarina
1. Petra 1. Amã 1. Jerusalém 4.
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Resumen del viaje
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1º Dia (Domingo) MADRI
2º Dia (Segunda) MADRI
3º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX
4º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-BLOIS- PARIS
5º Dia (Quinta) PARIS
6º Dia (Sexta) PARIS
7º Día (Sábado) PARIS
8º Dia (Domingo) PARIS-ISTAMBUL (avião)
9º Dia (Segunda) ISTAMBUL
10º Dia (Terça) ISTAMBUL
11º Dia (Quarta) ISTAMBUL
12º Dia (Quinta) ISTAMBUL-CAIRO (avião)
13° Dia (Sexta) CAIRO
14° Dia (Sábado) CAIRO
15° Dia (Domingo) CAIRO-AS FONTES DE MOISÉS-SANTA CATARINA
16° Dia (Segunda) SANTA CATARINA-O MONTE DE MOISÉS-PETRA
17º Dia (Terça) PETRA-AMÃ
18º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-NEBO-ALLENBY- JERUSALÉM
19º Dia (Quinta) JERUSALEM
20º Dia (Sexta) JERUSALEM-CIDADE MODERNA-EIN KEREM-BELÉM
21º Dia (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA-MONTE SIÃO
22º Dia (Domingo) JERUSALÉM
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Itinerario ampliado
1º Dia (Domingo) MADRI
Chegada ao aeroporto internacional de Madri- Barajas. Assistência e traslado ao hotel. Alojamento e
resto do dia livre.

2º Dia (Segunda) MADRI
Hospedagem e café da manhã. Na parte da manhã, visita panorâmica pela cidade com um amplo
percurso que passa pelas avenidas, praças e edifícios mais importantes: Gran Via, Cibeles e a
Prefeitura, Porta de Alcalá, Praça de Espanha, Praça de Oriente, onde fica o Palácio Real, Santiago
Bernabéu, Praça Castilla... Resto do dia livre para compras ou atividades pessoais. Recomendamos
uma excursão opcional à monumental cidade de Toledo.

3º Dia (Terça) MADRI-BORDEAUX
Café da manhã e saída para o norte da Espanha via Burgos e San Sebastian em direção à fronteira
francesa. Atravessando os Pirineus, chegaremos à cidade de Bordeaux, capital da Aquitânia e
Patrimônio Mundial, além de importante região vinícola. Hospedagem.

4º Dia (Quarta) BORDEAUX-VALE DO LOIRE-BLOIS- PARIS
Café da manhã e saída via Poitiers e Tours, onde tem início um pequeno passeio pelo fértil Vale do
Loire. Parada na cidade de Blois, famosa por seu belo castelo cuja fachada renascentista é a mais
representativa do Vale. Em seguida, continuação para Paris. Hospedagem. Nesta primeira noite você
pode fazer a visita opcional Paris Iluminada para se familiarizar com a bela capital francesa e
desfrutar de um evocativo cruzeiro ao longo do rio Sena.

5º Dia (Quinta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Pela manhã, visita panorâmica na Cidade Luz para admirar seus
monumentos mais importantes, como a Place de la Concorde, o Arco do Triunfo, Champs-Élysées, a
Île de la Cité com a imponente Catedral de Notre Dame, o Hôtel des Invalides, onde se encontra o
túmulo de Napoleão, com breve parada no campo de Marte para fotografar a Torre Eiffel. Para o
período da tarde recomendamos uma excursão opcional ao magnífico Palácio de Versalhes,
declarado Patrimônio da Humanidade, para conhecer sua imponente arquitetura e seus belos
jardins. À noite, você pode, opcionalmente, assistir ao show do Lido de Paris, um dos espetáculos
mais famosos do mundo.

6º Dia (Sexta) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre para atividades pessoais. Para a parte da manhã
recomendamos nossa excursão opcional visitando o interior da Catedral de Nossa Senhora de Paris
(Notre-Dame), bem como o Museu do Louvre, que abriga importantes obras, como a “Mona Lisa”, a
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“Vitória de Samotrácia” e a “Vênus de Milo”. Você também pode continuar descobrindo os muitos
lugares encantadores desta cidade cosmopolita.

7º Día (Sábado) PARIS
Hospedagem e café da manhã. Dia livre.

8º Dia (Domingo) PARIS-ISTAMBUL (avião)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para sair a Istambul (vôo no incluído). Chegada no aeroporto
de Istambul. Traslado ao hotel e hospedagem.

9º Dia (Segunda) ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Saída para visitar o Bazar Egípcio (mercado das especiarias) e em seguida
um incrível passeio de barco pelo rio Bósforo, o estreito que separa a Europa da Ásia, onde
poderemos desfrutar da beleza dos bosques de Istambul, de seus palácios e palacetes de madeira
construídos em ambas as margens. À tarde, visita ao Palácio de Topkap?, residência dos sultões do
Império Otomano, famoso por sua excelente coleção de jóias e porcelanas. (Sala do tesouro incluída,
mas a sala do Harem é opcional, não incluída). Hospedagem.

10º Dia (Terça) ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Saída para realizar uma visita panorâmica da cidade, passando pelos
bairros importantes da parte histórica e da parte moderna, incluindo uma caminhada pelo boulevard
de Istiklal. À tarde, visita ao bairro Sultanahmet com a praça do Hipódromo Romano, a Mesquita
Azul (única entre todas as mesquitas otomanas a ter 6 minaretes) e a esplêndida Basílica de Santa
Sofia, do século VI. Tempo livre no Grand Bazar (fechado durante as festas religiosas), edificação
com mais de 4.000 lojas em seu interior. Hospedagem.

11º Dia (Quarta) ISTAMBUL
Café da manhã no hotel. Dia livre ou opcional (não incluído) Passeio opcional: passaremos pela ponte
intercontinental, chegando à parte asiática da cidade para visitar o Palácio de Beylerbeyi (século
XIX), que foi a residência de verão dos últimos sultões do Império Otomano. Retorno para a parte
européia para visitar a Cisterna de Yerebatan, a reserva de água mais importante da cidade na
época bizantina. Almoço. Passeio panorâmico nos bairros do Corno de Ouro e visita ao bairro de
Eyüp com sua Mesquita e Mausoléu de Eyup com subida ao Café Pierre Loti e vista panorâmica do
Corno de Ouro. Hospedagem.

12º Dia (Quinta) ISTAMBUL-CAIRO (avião)
Café da manhã no hotel. Em horário combinado, traslado ao aeroporto para embarque ao Cairo. (vôo
no incluído) Chegada no aeroporto do Cairo com assistência no aeroporto por parte de nosso
representante, antes do controle de passaportes. Traslado ao hotel e hospedagem.
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13° Dia (Sexta) CAIRO
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer as três Pirâmides de Giza, a eterna Esfinge e o Templo
do Vale (não inclui entrada ao interior de uma Pirâmide). Visita a necrópole de Sakkara e a cidade
de Mênfis, capital do império antigo. Hospedagem.

14° Dia (Sábado) CAIRO
Café da manhã no hotel. Roteiro de dia inteiro pela cidade do Cairo, incluindo o museu de arte
faraônica, a Citadela de Saladino com sua Mesquita de Alabastro, o Bazar de Khan el Khalili e o
Bairro Copta. Hospedagem.

15° Dia (Domingo) CAIRO-AS FONTES DE MOISÉS-SANTA CATARINA
Café da manhã no hotel. Saída até a península do Sinai via túnel de Ahmed Hamdy por baixo do
Canal de Suez, passando da África para a Ásia. Visita a Ayun Musa ou as “Fontes de Moisés” (Mara)
e continuaremos até a cidade de Santa Catarina. Chegada no hotel para jantar e hospedagem.

16° Dia (Segunda) SANTA CATARINA-O MONTE DE MOISÉS-PETRA
Café da manhã no hotel. De madrugada, saída para o Monte de Moisés ou Monte Sinai (Monte
Horeb) a 2.285m de altura, onde o profeta Moisés recebeu de Deus as Tábuas da Lei. Em cima do
monte, será possível ver o amanhecer e o monte de Santa Catarina, o cume mais alto da península
com 2.637m. Ao descer do monte, visitaremos o monastério de Santa Catarina (se possível) situado a
1.570m de altura com suas muralhas impressionantes construídas entre os anos 527 e 565 por
ordem do imperador Justiniano no lugar bíblico da “Sarça Ardente”. O Monastério tem o nome de
Santa Catarina, mártir alexandrina morta no ano de 395, cujo corpo transportado por anjos seria
descoberto cinco séculos depois em cima do monte que levou seu nome. Esse monastério é a menor
diocese do mundo e o mais antigo monastério em atividade. A sua biblioteca possui os manuscritos
mais antigos do mundo depois do Vaticano. Voltaremos ao hotel para o café da manhã e no horário
previsto, saída para a fronteira onde deixaremos o Egito. Após os tramites normais de checagem de
passaporte, traslado até a fronteira da Jordânia para novos procedimentos usuais de checagem de
passaporte e entrada na Jordânia. Hospedagem no hotel em Petra.

17º Dia (Terça) PETRA-AMÃ
Café da manhã no hotel. Saída até a Cidade Rosa, famosa capital dos Nabateus e reconhecida como
uma das Maravilhas do Mundo no ano de 2007. Conheceremos os monumentos esculpidos nas
rochas mais importantes e representativos dos Nabateus, como a Tumba dos Obeliscos, o Siq
(cânion de 1km de comprimento) onde no final se desvenda o impressionante e conhecido “Tesouro”
(Al Khazneh), a rua das colunas, as tumbas de cores e tumbas reais. Viagem para Amã. Hospedagem
no hotel.

18º Dia (Quarta) AMÃ-MADABA-NEBO-ALLENBY- JERUSALÉM

Ficha generada el: 04-04-2020 10:49

desde: https://www.lusoviagens.com/

Página 5

Circuito de 22 dias Madri, Paris e a Rota da Paz, saídas aos domingos todo o ano / 66460

Café da manhã no hotel. Saída para Madaba, mais conhecida como a “Cidade dos Mosaicos”, que se
encontra somente a 30 km da capital jordaniana. Ali visitaremos a Igreja de São Jorge, onde foi
encontrado o mapa mosaico mais antigo que se conhece da Terra Santa, datado do ano de 571 d.C.
Em seguida, visitaremos o Monte Nebo, lugar de suma importância histourica e bíblica, pois foi o
último lugar visitado por Moisés e de onde o profeta pôde apreciar a Terra Prometida na qual ele
nunca chegaria a entrar. Seguiremos até a fronteira de Allenby e após os procedimentos de
checagem de passaportes, entrada em Israel e viagem para Jerusalém. Hospedagem no hotel.

19º Dia (Quinta) JERUSALEM
Café da manhã no hotel. Dia livre ou opcional ao Mar Morto(não incluído) passeio opcional: subida
por teleférico a Massada – última fortificação dos judeus em sua luta contra os romanos. Visita ás
escavações, o palácio de Herodes e a Sinagoga. Vista panorâmica do Campo Romano e do Mar
Morto. Se o clima permitir, teremos tempo livre para desfrutar nas famosas águas salgadas do Mar
Morto e suas lamas medicinais. Hospedagem no hotel.

20º Dia (Sexta) JERUSALEM-CIDADE MODERNA-EIN KEREM-BELÉM
Café da manhã no hotel. Saída para uma visita panorâmica na cidade moderna de Jerusalém. Visita
ao Santuário do Livro no Museu de Israel, onde estão expostos os manuscritos do Mar Morto e a
maquete que representa a Cidade de Jerusalém nos tempos de Jesus. Passagem panorâmica pela
Universidade Hebraica de Jerusalém até chegar ao Museu do Holocausto (Memorial Yad Vashem).
Em seguida, viagem até Ein Kerem para visitar os Santuários da Visitação de Maria, a sua Prima
Isabel e São João Batista. À tarde, viagem para Belém com visita à Igreja da Natividade, Gruta do
Nascimento, Capelas de São Jerônimo e São José. Retorno a Jerusalém e hospedagem no hotel.

21º Dia (Sábado) JERUSALÉM-MONTE DAS OLIVEIRAS-CIDADE ANTIGA-MONTE SIÃO
Café da manhã no hotel. Saída até o Monte das Oliveiras para uma panorâmica da Cidade Santa
amuralhada e descida até o Getsemani para conhecer a Basílica da Agonia. Saída até a Cidade
Antiga para visita ao Muro Ocidental (Muro das Lamentações), seguindo pela Via Dolorosa até
chegar na Igreja do Santo Sepulcro. Em seguida, caminhada até o Monte Sião para visitar a Tumba
do Rei David, Cenáculo (Sala da Última Ceia) e a Abadia da Dormição. Hospedagem no hotel.

22º Dia (Domingo) JERUSALÉM
Café da manhã no hotel. Em horário determinado, haverá o traslado para o Aeroporto. Fim dos
serviços.

NOTAS IMPORTANTES
• No mês do Ramadã, a travessia nas fronteiras levam mais tempo do que o habitual.
• Os traslados em Israel são realizados com motorista em inglês.
• Aconselhamos reservar o tour opcional a Massada e Mar Morto, ou outro tour opcional, com
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antecipação, para garantia de disponibilidade.
• Trâmites de visto com 2 semanas de antecedência.
• Consultar clientes@lusoviagens.com sobre suplemento para Natal e Fim de Ano: de 21 de dezembro a
6 de janeiro.

Para mais informações consultar clientes@lusoviagens.com.
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Incluido
• Assistência na Fronteira ou Aeroportos e traslados ao hotel e aos Aeroportos.
• Traslados chegada/saída em aeroportos.
• Traslados em Israel com motorista em inglês.
• Café da manhã diário.
• Jantar em Santa Catarina, Petra e Amã.
• Visitas e entradas aos lugares citados no programa.
• Guia em português durante as visitas na Turquia, Egito e Israel. Guia em português na Jordânia para mínimo de 6 pessoas
(caso haja menos de 6 pessoas na Jordânia, o guia será em espanhol). Guia em espanhol em Europa.
• Taxas Municipais em França.

No Incluido
Os preços não incluem as datas entre 24/12/19 e 06/01/20.
Vôo Paris-Istambul.
Ônibus para atravessar a fronteira Jordânia-Israel.
Taxas de saída em Taba, Israel a Jordânia, Jordânia a Israel e visto para o Egito (Pagamento
obrigatório no destino)
Gorjetas
aos
guias
(Pagamento
recomendado
no
destino)........................................................................................3 € por dia por pessoa.
Gorjetas
motoristas
(Pagamento
recomendado
no
destino).......................................................................................2 € por dia por pessoa.
Supl.
vôo
*
Istambul-Cairo
......................................................................................................................................560 €

Condiciones
A LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
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SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Despesas médicas ou cirúrgicas em decorrência de doença ou acidente:
- Espanha: 600 €
- Europa e países da costa do Mediterrâneo: 3.000 €
- Resto do mundo:3000 €
Morte ou Invalidez decorrente de acidente 24 horas 6.000 €
Roubo e danos materiais ou perda de bagagens 151 €
HOTÉIS
A categoria dos hotéis inclusos corresponde à sua classificação oficial, de acordo com a legislação
em vigor na Espanha, Portugal e Marrocos. Os quartos previstos são duplos e com banheiro
privativo. No caso em que, por qualquer razão, seja preciso fazer alguma alteração, a Operadora
reserva-se o direito de substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de categoria similar. Nas
ocasiões em que só for possível a acomodação num um estabelecimento de categoria inferior, será
feito o reembolso proporcional correspondente à diferença de preços.
CONFIRMAÇÂO IMEDIATA
Graças à nossa tecnologia inovadora, sua agência de viagens através vai poder confirmar e emitir
sua documentação por meio de nosso sistema de reservas on-line. Sem imprevistos, sem
aborrecimentos e um piscar de olhos.
NOITES EXTRAS
Gostaria de prolongar sua estadia antes ou depois de um circuito? Você pode fazer isso a um
preço excelente. Planeje e acrescente noites extras à sua viagem. Aproveite ao máximo,
conhecendo o mais que puder. Disponível por meio de nosso sistema de reservas on-line.
GUIAS ACOMPANHANTES
Todos os nossos guias são selecionados entre os profissionais mais experientes e, portanto,
conhecem perfeitamente nossas rotas e nossa filosofia de atendimento ao cliente. Guia
acompanhante multilíngüe que cuidara de dar explicações durante a viagem,distribuir os quartos e
tonar a viagem agradável.
ATENÇÕES ESPECIAIS
Descontos
Crianças: menores de 4 anos viajam grátis, desde que não ocupem assentos e dividam o quarto com
2 adultos, que devem arcar diretamente com as despesas originadas por estas crianças.
Crianças: de 4 a 7 anos, quando dividem o quarto com 2 adultos, têm direito a um desconto de 25%.
Se você tem menos de 18 anos, ou se você tem 65 anos completos, terá um desconto de 5%.
Se 3 adultos viajam juntos, dividindo o quarto, a terceira pessoa receberá uma redução de 5%.
SERVIÇOS NO DESTINO
Em cada um dos destinos mencionados neste folheto, estaremos presentes através do serviço de
nossos guias locais, guias acompanhantes e correspondentes, que colaboram connosco
regularmente.Se o destino escolhido não faz parte desta seleção, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.
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TRANSPORTE
Para sua comodidade, oferecemos uma moderna frota de ônibus de turismo equipados com a mais
recente tecnologia Wi-Fi, ar condicionado, janelas panorâmicas, assentos reclináveis e o máximo de
conforto e segurança, todos aprovados em conformidade com normas da União Européia.
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Hoteles
Madri Puerta de Toledo T
Madrid Gran Vía 25 managed by Melia T
Florida Norte P
Praga P
Bordeaux Novotel Bordeaux Aeroport P
B&B Bordeaux les Begles T
ParisIbis Paris Porte de D´Orleans T
Ibis Paris La Villete Cite des Sciences 19 eme T
Ibis Paris Porte D´Montreuil T
Istambul Barin / Gonen Laleli T
Cairo Cataract T
Grand Pyramids T
Santa Catarina Catherine Plaza T
Morgan Land T
Petra Candles T
Amã Al Fanar Palace T
Jerusalém Jerusalem Gold T
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