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Para você que já viaja pelo mundo 
há algum tempo, e já tem uma boa 

bagagem de viagens, aqui vão algumas 
idéias de destinos que poderão agradar!

®

http://www.lieluturismo.com.br
https://www.lieluturismo.com.br/
https://www.lieluturismo.com.br


2 Taj Mahal

Taj Mahal - Conheça umas das sete 
maravilhos do mundo moderno com a Lielu!
Clique aqui para ver o roteiro completo em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Quem somos

Somos uma instituição com um ideal: realizar sonhos de viagem. Não importa se em uma 
viagem de volta ao mundo, ou apenas uma semana longe da rotina. Preparamos com igual 
carinho e dedicação o roteiro para que, ao cabo de cada viagem, tenhamos alcançado nosso 
objetivo, que é reduzir o nível de stress, mostrar quantas coisas belas o mundo pode oferecer 
a cada viajante e ajudar cada passageiro a conhecer e conquistar outras culturas, conhecer 
cozinhas distintas e fazer novos amigos, sempre com leveza, alegria e belas histórias para 
contar no retorno a seu lar.

Somos uma empresa familiar, interessada em atender pessoas que queiram conhecer o 
mundo inteiro conosco, uma viagem de cada vez. E nossa forma de convencê-los a voltar 
é simples: tratamento com respeito, serviços de qualidade, excelência em custo benefício, 
muita transparência em nosso comportamento, sensação de segurança durante a viagem 
por nosso acompanhamento e muito carinho com cada detalhe da viagem.

E sempre sob a perspectiva de satisfação de nossos clientes, atendemos a nosso público 
desenvolvendo excursões culturais e peregrinações de qualidade elevada, porquanto 
preocupadas com cada detalhe importante para executá-las com sucesso.

Àqueles que buscam viagens culturais em grupo e acompanhadas, com a facilidade de ter 
sempre por perto um amigo a atendê-lo, e a lhe mostrar o que há de bom em cada lugar do 
mundo que visitamos, excluindo o caminho dos erros e indicando o caminho da satisfação, 
somos a escolha definitiva. Conheça nossas viagens!!!Conheça nossas viagens!!!

Venha nos conhecer; servir em experiências de viagem é a forma que encontramos de incluir 
cada um de vocês em nossas vidas, pois para nossos clientes, somos a escolha derradeira. E 
você descobrirá o porquê:

Nós realmente nos preocupamos com você!

Carinhosamente,

Equipe Lielu Turismo

®
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Estimado Passageiro,

Estamos sempre buscando melhoria contínua e, nesse processo, buscamos apresentar 
nossos produtos e serviços de forma cada vez mais clara e objetiva, permitindo que vocês 
comparem, e escolham comparando corretamente os produtos que lhes são oferecidos.

É com esse espírito que apresentamos alguns diferenciais não facilmente precificáveis, mas 
extremamente relevantes na escolha de sua viagem de sonhos:

1. NOSSOS DESTINOSNOSSOS DESTINOS - Conhecemos os lugares que operamos para nossos grupos, e nós 
fazemos dessa forma para selecionar, da melhor maneira possível, o que faremos durante 
o passeio. Escolhemos o que é MAIS AGRADÁVEL, NÃO o que é MAIS BARATO. Assim, a 
qualidade de nossas viagens é elevada e tem potencial para exceder as expectativas de 
nossos passageiros.

2. NOSSO ACOMPANHAMENTO NO DESTINONOSSO ACOMPANHAMENTO NO DESTINO - Para quem tem pouca experiência em 
viagens, nosso acompanhamento nos destinos pode ser muito útil. Ter consigo uma pessoa 
disposta a lhe auxiliar e atender, durante sua viagem lhe dá a segurança e apoio necessários 
para que a aproveite da melhor forma possível!

3. NOSSA HOTELARIANOSSA HOTELARIA - Utilizamos apenas hotéis de primeira linha, de categoria turística 
superior, primeira e, em alguns destinos, de luxo, bem localizados, hotéis em que nós da 
família Lielu nos hospedamos, quando viajamos em férias. Isto porque oferecemos aos 
outros, o que gostaríamos que nos oferecessem. Eis nosso critério de escolha.

4. NOSSA GASTRONOMIANOSSA GASTRONOMIA - Escolhemos os restaurantes em que tomamos refeição, e não 
são apenas em hotéis, pois buscamos oferecer a nossos passageiros, também experiências de 
culinária local, em restaurantes típicos e locais. Isso muda muito a experiência gastronômica 
que temos em uma viagem.

5. NOSSA SERIEDADENOSSA SERIEDADE - Temos seriedade na prestação de nossas informações, e honramos 
nossos compromissos. O que dizemos a nossos passageiros É PARA ESCREVER, não para 
jogar fora. Este pequeno detalhe é muito importante para propiciar uma experiência de 
viagem efetivamente agradável, sem conflitos permanentes.

6. GUIAS LOCAISGUIAS LOCAIS - Utilizamos guias locais em muitas cidades que visitamos. Isso não 
é comum a todos os operadores. Normalmente, quando há acompanhamento, é de uma 
mesma pessoa em toda a viagem. Em nosso caso não; além do acompanhante, temos guias 
locais especializados nas cidades em que seu acompanhamento é necessário para o bom 
aproveitamento da experiência. Esses guias conhecem suas cidades como ninguém, tanto 
cultural quanto historicamente, e isto enriquece a viagem, e muito.

7. OPCIONAISOPCIONAIS - Como não gostamos de OPCIONAIS durante a viagem (leia-se: passeios 
cobrados à parte, durante a viagem), e portanto pouco os utilizamos em nossos roteiros, 
acabamos ficando com um preço completo, muito próximo do custo total e real de seu 
passeio. E como dividimos seu pagamento, permitimos que parcelem inclusive despesas 

®
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Nossos diferenciais de mercado:

locais como refeições, ingressos, passeios, desde que incluídos. Parece pouco, mas não é. 
Uma viagem incompleta pode custar a um passageiro até mais que 2 ou 3 vezes o valor pago 
antecipadamente no Brasil. Em nossos grupos não trabalhamos dessa maneira.

8. TRANSPARÊNCIA E POLÍTICA DE CANCELAMENTOS POR FALTA DE QUÓRUMTRANSPARÊNCIA E POLÍTICA DE CANCELAMENTOS POR FALTA DE QUÓRUM - Por 
política de transparência, a partir de 2013, e em melhoria contínua, decidimos iniciar 
a publicação de um índice anual de cancelamentos de passageiros. Sim, como tratamos 
de grupos, há casos em que, por não se formar o grupo, somos obrigados a cancelá-lo. 
Esse índice permite que o passageiro entenda qual o real risco de não viajar por nossa 
responsabilidade. Isto acontece com qualquer operador, mas apenas alguns tratam esse 
fato com transparência e seriedade. Fazemos parte desse seleto grupo de fornecedores 
transparentes e sérios.

9. ANTECIPAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTOSANTECIPAÇÃO PARA NOTIFICAÇÃO DE CANCELAMENTOS – À partir de 2014, decidimos 
que, para cancelar algum grupo, o faremos com antecedência mínima de 2 meses da data de 
saída da viagem. Isso faremos para permitir a reprogramação de nossos passageiros. Veja 
sempre como funciona essa regra, onde quer que decida comprar sua viagem.

10.  COMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTOCOMPENSAÇÃO POR CANCELAMENTO - E se a Operadora cancelar meu grupo, o que 
acontece comigo? Como não se conhece o bom prestador de serviços apenas nas horas boas, 
mas sobretudo nas horas difíceis, quando cancelamos algum grupo, oferecemos a nossos 
passageiros 3 alternativas:

I – SEU DINHEIRO DE VOLTA, COM JUROS DE 0,5% AO MÊS; OU

II – POSSIBILIDADE DE REACOMODAÇÃO EM QUALQUER OUTRO GRUPO CONFIRMADO 
QUE TENHAMOS DISPONÍVEL PARA A VENDA*; OU

III – MANUTENÇÃO DO VALOR, EM CRÉDITO, EM DÓLARES AMERICANOS, PARA USO EM 
QUALQUER OUTRA VIAGEM ADQUIRIDA ATRAVÉS DA LIELU TURISMO.

Não é comum às Operadoras oferecerem estas 3 alternativas a seus passageiros, em caso de 
cancelamentos.

É nosso compromisso a transparência em nossas operações. Sempre confira a política de 
nossos concorrentes antes de escolher. Quem ganha com a comparação é você!

Viaje com a Lielu Turismo, e experimente, você também, nossos maiores diferenciais, 
descobrindo sempre como é bom viajar em ótima companhia!

Carinhosamente,

Equipe Lielu Turismo

* Na transferência de um grupo para outro, o crédito considerado será do valor dos 
pagamentos realizados. Se houver diferenças para mais ou para menos, serão restituídas 
ou cobradas.
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• A saída de cada grupo está garantida a partir de 20 lugares vendidos;

• Caso não alcancemos o número mínimo de 20 passageiros em algum grupo, reservamo-
-nos o direito de ajustar a operação para viabilizar a saída do respectivo grupo. Isso pode 
significar a eliminação do acompanhamento durante os vôos ou ainda ajustes na operação;

• As datas de saída confirmadas podem variar em 3 dias para mais ou para menos. Isto porque 
dependemos de confirmações de companhias aéreas, que nem sempre as disponibilizam, em 
formato final, no momento de confecção de nossos materiais;

• Os períodos de viagem dos programas podem aumentar em até 2 dias para adequação do 
aéreo, sem ônus para os passageiros, exceto quanto a refeições e despesas pessoais;

• As escalas e países das respectivas escalas poderão ser alterados sem prévio aviso, em 
função da companhia aérea confirmada para o roteiro. Isto porque somos forçados a 
realizar estas alterações em virtude do comportamento das companhias aéreas, de quando 
em quando;

• O dia a dia de nossos programas demonstra o que será visto na viagem, mas pode sofrer 
alteração em virtude de questões climáticas, necessidades por eventos extraordinários, 
alterações de itinerários impostas por fornecedores de serviços tais como navios, etc... 
Notem que, via de regra, um representante da Lielu Turismo acompanha nossos grupos 
de operação própria justamente para que essas alterações sejam feitas com tranquilidade 
e naturalidade, sempre em benefício dos passageiros, de forma a oferecer-lhes a melhor 
experiência de viagem possível.

Cuidado para não comprar gato por lebreCuidado para não comprar gato por lebre

Cuidado para não comprar gato por lebre, e comparar uma viagem que oferece hotel e 
passagem aérea, normalmente SEM taxas incluídas, SEM seguro viagem e SEM impostos de 
remessa, com uma viagem completa, que inclui diversos valores agregados além de hotel e 
áereo como taxas, passeios, entradas, refeições, guias e tanto mais. Note que, via de regra, 
hotel e aéreo não são, necessariamente, a parte mais cara da viagem. Saber quanto custará 
o que será gasto no destino é importante.

Compare com cuidado; pergunte o que está incluído; não aceite meia resposta. Aqui você 
estará a defender o seu interesse, com vistas a saber o que exatamente estão lhe oferecendo. 

E ao comparar, note que não basta comparar o valor absoluto pois, por vezes, comprar 
aquilo que parece mais barato, não é efetivamente mais barato; pode ser o mais caro.

Quem ganhará sendo cuidadoso com a comparação será você! Você entenderá as diferenças, 
e depois tomará sua decisão. E assim garantirá que escolheu o que de fato buscava.

Informações importantes®
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As viagens dos catálogos impressos da Lielu Turismo têm:

Passagem aérea SIM

Taxas de embarque SIM

Taxas de combustível SIM

Hotéis cat. Luxo e bem localizados no Egito, Jordânia e Índia (regra geral) SIM

Hotéis cat. Turística Superior e Primeira, bem localizados, em todos os demais destinos operados 
pela LieLu (regra geral) SIM

Ônibus de turismo durante a viagem SIM

Passeios pré-programados conforme roteiro SIM

Guias locais, conforme descrição dos roteiros SIM

Traslados de chegada e saída SIM

Café da manhã SIM

Pensão completa em Israel, Egito e Jordânia (regra geral) SIM

Meia pensão nos demais destinos (regra geral) SIM

Impostos e taxas de hotéis e cidades SIM

Seguro viagem e bagagem SIM

Impostos e taxas de remessa de pagamentos SIM

Com 2 opções para parcelamento: 1- em parcelas fixas em Reais, sem juros e sem variação 
cambial, conforme o câmbio do dia da aquisição do pacote; 2- pagamentos estendidos, com 
variação cambial utilizando o câmbio do dia de cada pagamento.

SIM

Buscamos ter o menor Nº de opcionais do mercado, porque incluímos tudo o que é necessário 
no seu pacote SIM

Informamos cancelamentos 2 meses antes SIM

Índice anual de cancelamentos* SIM

Se nós cancelarmos, seu dinheiro de volta com juros SIM

* Publicamos um índice anual de cancelamentos de passageiros por nossa responsabilidade. Este índice indica o percentual de 
nossos passageiros que foram cancelados ou realocados por nossa responsabilidade. Transparência.

Compare antes de comprar
sobre o selo “todas as necessidades”

®
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Nosso primeiro contato com Lielu foi quase por acaso: quando 
procurávamos uma agência para nos levar a Índia, lemos que o 
objetivo da Lielu é realizar sonhos. Meio desconfiados iniciamos  
uma comunicação  onde encontramos gente responsável e amiga. 
Com eles vivemos momentos extraordinários que nos fizeram ver 
a vida mais bela e o mundo mais surpreendente. Uma das viagens 
marcantes foi ao Sul da Espanha e Marrocos. Ali parecíamos uma 

família; até brincamos com a coragem de José Ricardo de levar a mãe, a sogra e a tia. Saboreamos 
as comidas típicas e excelentes vinhos, dos quais a saudosa D.Regina era exímia conhecedora. Na 
Espanha constatamos  a riqueza da herança arquitetônica Mourisca como a Alhambra  na cidade 
de Granada, e em muitos outros lugares. O Templo Expiatório  da Sagrada Família em Barcelona 
é uma Igreja que todos devem conhecer pela sua arquitetura peculiar. Marrocos  além de uma rica 
história,  de belas cidades e das misteriosas Medinas, nos surpreenderam as vastas plantações 
de oliveiras e dos mais variados legumes mantidos pela irrigação artificial. Nossa gratidão a esta 
corajosa família que não mede esforços para tornar cada viagem uma experiência inesquecível.

Dos amigos Sonia e Hiroshi - Brasília (DF)
Espanha do Sul e Marrocos - abr/2018  +  3 viagens com a Lielu Turismo

É com muito carinho, que falo sobre a Lielu.
Em 2020 realizo a terceira viagem com vocês, porque recebemos 
total atenção por parte dos acompanhantes; sempre presentes, 
carinhosos, prestativos, atenciosos......amei; por isso mesmo 
já indiquei a Lielu para várias pessoas que, posteriormente, me 
disseram ficar encantados com o tratamento recebido.

Obrigada Lielu.... viajarei com vocês todas as vezes que eu puder.

A viagem que fizemos, para a Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia........foi maravilhosa......a Itália 
eu já conhecia, mas ao chegar nos outros países, fiquei encantada com tanta beleza. Ainda 
pretendo voltar; principalmente para Eslovênia e Croácia..........amei..... ahhhhh, até moraria lá.
A Lielu tem toda a preocupação em escolher os hotéis, como acomodação e localização, assim 
como com a escolha das operadoras locais, para fazermos os passeios. Todos os locais que 
visitamos foram, realmente, muito bem escolhidos....exuberantes! Fica tudo muito harmonioso... 
parece que estamos em família.
Que Deus abençoe a Lielu pelo carinho que tem com seus clientes.
Super recomendo, para quem quer viajar com tranquilidade.

Maria Assunta Marquesi - Piracicaba (SP)
Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia - set/2015  +  2 viagens com a Lielu Turismo

Depoimentos
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Fazer um depoimento sobre a Lielu para nós é muito prazeroso, porque 
desde que a conhecemos nos apaixonamos pelas viagens por ela 
programada. A primeira viagem foi para Rússia, Polônia e Paises Bálticos, 
que foi indescritível com tantas surpresas, com especial referência ao 
profissionalismo, zêlo e carinho de José Ricardo, empresário da Lielu e 
nosso guia.Foi ele que nos fez fidelizar com a Lielu para outras viagens. 
Desde 1991 iniciamos o nosso sonho e planejamento de conhecer 
o Mundo. Fizemos várias viagens por nós programadas, mas após 

conhecer a Lielu fizemos a opção de viajar em grupo sob os cuidados desta operadora. Os Hoteis são 
maravilhosos, os guias locais são surpreendentes. A viagem que fizemos a Dubai, Abu Dabi e Singapura 
foi cheia de surpresas. Já conhecíamos Singapura, mas só com a Lielu pudemos explorar todos os pontos 
turísticos que hoje são grandiosos, como o Jardim Botânico e outros, usufruindo de todo o potencial desta 
ilha maravilhosa. Dubai, era um sonho conhecer sua modernidade, é difícil descrever o que o homem 
foi capaz de planejar e executar no meio de um deserto é imperdível estar lá e enxergar de perto toda 
aquela obra. O guia local fez toda diferença para descrever a história desta região de cultura árabe e 
construída pelas mãos humanas.O museu é incrível com seus personagens em movimento. Abu Dhabi, 
o mais rico país dos Emirados Árabes, é um luxo só. A Mesquita Sheikh Zayed e o museu a  céu aberto 
são grandes referenciais, não esquecendo o passeio de Jeep 4/4 nas dunas com o jantar no deserto e 
andar de camelo, enfim tudo de bom.
Agora vamos falar da última viagem que fizemos com a Lielu em 2019, que coroou o sucesso desta 
operadora: China Exuberante, não é pleonasmo dizer exuberante, porque realmente é. Conhecemos 8 
cidades maravilhosas, hiper iluminadas como se fosse o Natal no Ocidente, tudo muito bem organizado, 
José Ricardo como sempre muito zeloso com cada passageiro do grupo, é como um pastor com as suas 
ovelhas. Não tem como falar de cada uma das 8 cidades, porque todas são particulares, belíssimas, 
moderníssimas, com total segurança e completamente planejadas para o turismo, é surpresa o tempo 
todo.Em cada cidade tinha um guia local que sempre fez a diferença, porque você fica conhecendo tudo 
de importante  do local e da cultura de seu povo. Esse país milenar conserva um patrimônio físico e 
cultural inacreditáveis. É um verdadeiro casamento do velho e do novo moderníssimo atual.
É interminável o que  temos de boas lembranças que guardamos das nossas viagens com a Lielu e 
seus queridos proprietários que fazem a diferença como guias, mas queremos agradecer por tudo e 
continuaremos nos preparando para as próximas viagens em 2020 e 2021 e até quando Deus permitir.

Carinhosamente, Paulo Affonso e Maria Helena - Belo Horizonte (MG)
Rússia, Países Bálticos e Polônia - ago/2017 + 2 viagens com a Lielu Turismo

JUSSARA:

Nossa viagem pela Inglaterra, Escócia e País de Gales foi MUITO 
especial.  O pessoal da Lielu, no caso a Eliana e o Otavio, sabem 
como deixar o viajante sempre pronto para o próximo passeio. Cada 
dia é uma festa!
Tudo é feito com muito cuidado e carinho, tornando cada visita um 
presente rico em novas experiências

INGO

Há viagens boas, há as muito boas e há aquelas inesquecíveis!  Inglaterra, País de Gales e Escócia 
de 2018 foi das inesquecíveis pela programação, pelas visitas, pelos restaurantes e, principalmente, 
pela história que nos foi contada através dos monumentos, dos castelos, das catedrais e das 
paisagens únicas.
Porém, e sempre há o porém, as circunstâncias especiais que nos propiciaram ter os queridos Eliana 
e Otavio como nossos chaperones tornaram esta viagem à Grã-Bretanha uma experiência única.

Um abraço e até a próxima!

Dos amigos Ingo e Jussara Glaser - Rio de Janeiro (RJ)
Inglaterra, Escócia e País de Gales - ago/2018  +  3 viagens com a Lielu Turismo



10

Condições Gerais

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
» Documentação pessoal – passaporte brasileiro válido por ao menos 6 meses após a data do término 

da viagem;

» Vistos para países que o exijam;

» Despesas extras de caráter pessoal: refeições não mencionadas como incluídas no programa, 

bebidas, telefonemas, lavanderia, frigobar, excesso de bagagem, e tudo o que não estiver mencionado 

como incluído no programa;

» Despesas decorrentes de alteração nos horários e itinerários das companhias aéreas e 

transportadoras, conhecidos após o início da viagem;

» Refeições em escalas e/ou conexões.

ALTERAÇÃO DE PREÇO

» Os preços destes pacotes estão sujeitos a alteração sem prévio aviso, até o fechamento da viagem. 

Caso o grupo não atinja o volume mínimo de 20 passageiros, reservamo-nos o direito de adaptar a 

operação terrestre, de forma a garantir a saída do grupo mesmo com volume inferior de passageiros, 

ou cancelar o grupo, se o número de passageiros não viabilizar, de alguma forma, a operação. A 

escolha é discricionária da Operadora, neste caso.

CANCELAMENTO POR PARTE DO CLIENTE

» Até 91 dias antes da data do embarque, haverá multa de US$ 1.000,00. De 90 a 61 dias antes 

da data do embarque, haverá multa de 25% do valor total do pacote. De 60 a 46 dias antes da 

viagem, multa de 40% do valor total do pacote. De 45 a 31 dias antes da viagem, multa de 60% do 

valor do pacote. Menos de 30 dias antes da viagem, retenção do valor total pago, restituindo-se ao 

Contratante somente o montante devolvido pela Cia. Aérea contratada, nas formas e condições por 

ela estipuladas.

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA EM TODAS AS VIAGENS

» Passaporte Brasileiro válido por ao menos 6 meses após a data do término da viagem. Se nosso 

passageiro portar passaporte de qualquer outra nacionalidade, é sua obrigação verificar a necessidade 

ou não de vistos de entrada nos países a serem visitados, bem como é de sua responsabilidade a 

obtenção de tais vistos.

VACINAS NECESSÁRIAS PARA EGITO E/OU JORDÂNIA

» Vacina contra febre amarela em certificado internacional de vacinação é obrigatória.

» Para outros países, é responsabilidade de cada passageiro verificar a necessidade de vacinas para 

entrada nos mesmos.

®
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Condições de pagamento

Caro(a) amigo(a),

A seguir lhes apresentaremos nossa política de pagamentos. Queremos fomentar uma 
política saudável de aquisição de pacote com responsabilidade, com parcelamento, descontos 
e variadas formas de pagamento: seja ele em cheques pré-datados ou em boletos bancários.

Queremos estimular a programação sempre antecipada de sua experiência de viagem. 
Essa antecipação nos permite trabalhar melhor, gerando ganho para todos e oferecendo 
benefícios na forma de descontos para pagamento à vista ou parcelamento, tanto maiores, 
quanto maior for a antecedência da compra.

A compra antecipada reserva o seu lugar e ainda lhe permite duas opções de parcelamento:

Opção 1 - Câmbio fixo:Opção 1 - Câmbio fixo: Fixamos o câmbio na data de aquisição do pacote e as parcelas ficam 
fixas, em Reais. Essa opção de parcelamento elimina sua exposição cambial a partir da data 
de sua inscrição (1º pagamento). Assim você sabe quanto custará a sua viagem exatamente 
na hora em que a compra, e não pagará valores adicionais em função de variação cambial;

Opção 2 - Câmbio variável:Opção 2 - Câmbio variável: As parcelas, em Reais, serão convertidas pelo câmbio do dia do 
pagamento de cada parcela respectivamente. Para implementar esta solução, os pagamentos 
até um mês antes da viagem serão feitos com o mesmo valor da 1ª parcela. Um mês antes da 
viagem, faremos o ajuste dos cálculos para incluir a variação cambial e ajustaremos o acerto 
dos valores. Caso o passageiro tenha crédito (caso em que o cambio tenha baixado), o valor 
será abatido das próximas parcelas, ou restituído, se exceder o valor devido. Caso o câmbio 
tenha aumentado, o valor a ser pago a mais será acrescido nos próximos pagamentos, 
conforme ajuste realizado.

E note, nossos roteiros são completos. Confira no roteiro escolhido tudo aquilo que incluímos.

Não aposte para viajar, saiba exatamente quanto vai pagar aqui e durante a viagem. Viaje 
com a Lielu Turismo e descubra como é bom viajar em ótima companhia!

E se tiver alguma dúvida, é só nos contatar por telefone ou e-mail que esclarecemos tudo 
para você.

Cordialmente,

Operações Lielu Turismo

®
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Índice de cancelamentos

Estimados Passageiros, 

Nós da LIELU TURISMO acreditamos que só teremos sucesso em nossa empresa, se nossos 
passageiros tiverem sucesso em suas viagens. E na obtenção desse sucesso, acreditamos que 
o nosso profissionalismo, e o de nossos parceiros, é fundamental.

Foi com esse espírito que INOVAMOS e CRIAMOS, a partir de nosso catálogo de 2014, uma 
SÉRIE DE CONTROLE de passageiros cancelados em nossos grupos. Esses cancelamentos 
referem-se a viagens por nós canceladas, por falta de passageiros suficientes.

Sim, decidimos que esta seria nossa preocupação pois, não raro, iniciamos o atendimento 
de um cliente, especialmente um que ainda não viajou conosco, respondendo à seguinte 
pergunta: “Vocês garantem que o grupo vai sair?” Pois é, a dúvida é mais comum do que se 
imagina, e parece-nos que o mercado não a leva muito a sério. Nós decidimos levá-la a sério! 
De 2013 em diante iniciamos o controle, em percentual, do número de passageiros que 
viajou em nossos grupos, contra o número de passageiros que nós, da Lielu Turismo, pela 
falta de quórum, deixamos de atender ou tivemos que remanejar. O gráfico é o que segue:

Como se pode notar, os números são mais claros que dezenas de explicações.

E o que faremos quando um cancelamento for necessário porque não atingimos o mínimo 
de 20 passageiros? É simples, a regra é clara. Informaremos nossos passageiros, com ao 
menos 60 dias de antecedência para que se possam reprogramar, caso o cancelamento seja 
necessário, e lhes daremos a seguinte escolha:

1 – Receber o dinheiro de volta com o pagamento de 0,5% de juros ao mês, pelo tempo em 
que o dinheiro permaneceu conosco, ou

2 – Migrar, por própria escolha, para qualquer outro de nossos grupos confirmados que 
ocorrer na mesma época, ou em outra época, pagando a diferença do pacote, ou recebendo 
dinheiro de volta, caso o pacote novo escolhido tenha custo inferior ao originário, ou

3 - Manutenção do valor, em crédito, em dólares americanos, para uso em qualquer outra 
viagem adquirida através da Lielu Turismo.

Pensamos que esclarecer esta nossa política, seria a melhor forma de trabalhar com 
profissionalismo, e assim permitir que você escolha sua viagem conosco, com segurança. 
Acreditamos que esta nova medida de TRANSPARÊNCIA nos ajudará a continuar atendendo 
as expectativas de nossos clientes e, por vezes, superando essas mesmas expectativas.

Cordialmente,

Operações Lielu 

95,57%

4,43%

Ano de 2019
Passageiros
Confirmados

Passageiros Cancelados ou 
Remanejados

®
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Conheça o mundo com a 

Lielu Turismo!!!

Conheça todos os nossos roteiros visitando
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África
América Central

América do Norte
América do Sul

Ásia
Europa

Oceania
Oriente Médio

nosso site: www.lieluturismo.com.br

http://www.lieluturismo.com.br
https://lieluturismo.com.br/
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2º DIA – MÁLAGA / RABAT
Chegaremos ao Aeroporto de 
Málaga. Dali seguiremos em nossa 
viagem até Rabat. Jantar se o 
horário de chegada o permitir.

3º DIA – RABAT / MEKNES / FEZ
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Rabat, a cidade imperial branca, 
capital administrativa do Marrocos 
com seus pontos turisticos como 
a Torre Hassan, o explêndido 
Mausoléu Mohamed V, a Kasbah dos 
Oudaias e a Medina. Almoço. Pela 
tarde, seguiremos a Fez visitando 
no caminho as Ruínas Romanas 
de Volubilis, e a cidade sagrada 
de Moulay Idriss. Continuaremos 
para Meknès. Visitaremos então 
a cidade formalmente conhecida 

1º DIA – SÃO PAULO / MÁLAGA
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Málaga, com escala a 
confirmar.

como a Versailles Marroquina, 
fundada no final do século XVII 
por Moulay Ismail. Nossa visita 
aos pontos turísticos de Meknès 
incluirá: Bab Mansour, a porta para 
a cidade imperial e o portão mais 
preservado de Marrocos, Hari 
Souani, além, é claro, da Medina 
antiga. Chegaremos a Fez ao cabo 
de nosso dia. Jantar.

Operadora
®
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:

- 8 noites em Marrocos
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Queridos amigos, viajantes Lielu, o Marrocos, a porta de entrada da África, ao norte, é um destino exótico com 
paisagens incríveis, cores vibrantes e rica gastronomia. As refeições costumam vir perfumadas com toques 
de açafrão, limão e hortelã. Os pratos mais conhecidos, o cuscuz e o tajine (um prato tipo cozido ou guizado 
de legumes e carne) costumam nos encantar. Esse reinado, pouco maior que o Paraguai, ficou conhecido no 
Brasil pela novela O Clone e o filme Casablanca. E aí, vamos juntos até lá, a ver como se divertiu o elenco da 
Novela O Clone, enquanto filmava por lá!?!?!?

Marrocos - Magia e Inspiração
11 dias

Rabat Meknes

®

saída prevista:

ABRIL
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – FEZ
Café da manhã. Deixaremos nosso 
hotel para um tour de dia inteiro pelos 
pontos turísticos de Fez, a mais 
antiga cidade cultural e espiritual 
do Marrocos, onde visitaremos a 
Medina medieval, as medersas, a 
mesquita Karaouine e a famosa fonte 
Nejjarine. Almoço.  Continuaremos 
nosso passeio pela Medina antiga, 
onde poderemos ver diversos 
artesãos ainda trabalhando na antiga 
tradição oriental. Retornaremos para 
nosso hotel para o jantar.

5º DIA – FEZ / BENI-MELLAL / 
MARRAKECH
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Fez para seguir a Marrakech, 
atravessando a região do médio 
Atlas, e passando por Immouzer 
Du Kander, Azrou e Ifrane, onde 
encontraremos um charmoso 
resort de esqui no coração de 
uma magnifica floresta de cedro. 
Faremos uma parada estratégica 
em Beni-Mellal, para aproveitar um 
momento de relaxamento. Almoço. 
Continuaremos para Marrakech 
e, aos poucos, notaremos a terra 
vermelha do pais contrastando com 

o céu azul claro e suas eternas 
palmeiras verdes. Chegada a nosso 
hotel e jantar.

6º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia de hoje a um passeio 
por Marrakech, a segunda cidade 
imperial mais antiga, conhecida como 
a “Pérola do Sul”. Ali visitaremos 
as tumbas Saadianas, a Mesquita 
Koutoubia, o palácio Bahia e os 
jardins Menara. Almoço. Pela tarde, 
visitaremos os mercados tradicionais 
(souks), as sinuosas e estreitas 
ruas da cidade, e a praça Djemaa 
El Fna. Nosso jantar Diffa Fantasia 
será servido em tendas marroquinas 
do famoso restaurante “Chez Ali”, 
enquanto apreciamos apresentações 
de camelos e cavalos, danças 
folclóricas e dança do ventre.

7º DIA – MARRAKECH
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a visitar Essaouira (litoral de 
Marrakech). Afinal, como poderíamos 
chegar até o continente africano, 
sem dedicar tempo a entender como 
é a Costa Africana do Atlântico que 
nos banha e que, a geologia diria, um 
dia foi terra unida a nossa América... 
Almoço e jantar.

8º DIA – MARRAKECH / 
CASABLANCA
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã, teremos algum tempo 
livre para aproveitar a atmostfera 
pitoresca de Marrakech, utilizando a 
piscina e outras estruturas do hotel. 

Almoço. Pela tarde, seguiremos 
viagem a Casablanca, diretamente a 
nosso hotel para jantar e pernoite.

9º DIA – CASABLANCA
Café da manhã. Encontraremos 
nosso guia local para realizar uma 
visita a esta cidade de Casablanca, 
capital financeira do Marrocos. 
Conheceremos, entre outros 
monumentos, a magnífica Mesquita 
Hassan II, as Praças Mohamed V 
e das Nações Unidas, o mercado 
central, Habbous Quarter (Medina de 
Casablanca), e a área residencial de 
Anfa. Caminharemos pela encosta 
da praia Aïn Diab. Almoço. Jantar.

10º DIA – CASABLANCA / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

11º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Casablanca

Fez

Beni-Mellal

Marrakech Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


18

o maior jardim de flores do mundo. 
Ali passaremos algumas horas 
muito agradáveis a desvendar 
os mistérios desse jardim de 
tulipas e moinhos. Preparem-se 
para conhecer belezas naturais 
incomparáveis. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / 
AMSTERDAM
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde o representante da  
Lielu Turismo estará auxiliando os 
passageiros para embarque com 
destino a Amsterdam, com escala 
a confirmar.

2º DIA – AMSTERDAM
Chegada e traslado a nosso hotel. 
Jantar se o tempo de chegada de 
nosso voo assim o permitir. 

3º DIA – AMSTERDAM
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a uma visita de feira de 
Keukenhof. Conhecida como o 
jardim da Europa, esta atração é 

4º DIA – AMSTERDAM
Café da manhã. É difícil definirmos 
o que nos chama mais a atenção 
na capital da Holanda: seus canais, 
seus prédios coloridos, a quantidade 
de bicicletas ou o povo com um 
aspecto tão saudável e bonito? 
Quem sabe não seja a resposta 
estar tudo isso, ao mesmo tempo, 
e no mesmo lugar? Hoje teremos 
a oportunidade de dar a nossa 
opinião a este respeito, durante 
o city tour que realizaremos para 
conhecer esta Veneza do Norte. 
Conheceremos o centro da cidade, 
o Rijksmuseum (sem entrada), a 
Casa de Anne Frank (sem entrada) 
e vamos conhecer também seus 
canais através de um belíssimo 
passeio de barco. Jantar. 

Holanda, Alemanha e Suíça
20 dias

Operadora
®

Para quem já conhece o mundo inteiro, ou quase, ficam faltando alguns cantinhos especiais a visitar que, por 
alguma dificuldade que ofereçam – no caso da Suíça, seu custo – acabam ficando por último em nossa lista. 
Eis que, para essas pessoas, desenvolvemos este roteiro. Que acham de nos acompanhar nesta aventura a 
desvendar os mais belos lugares da Suíça, com seus campos verdes, seu território montanhoso (os Alpes) 
e seu desenvolvimento ímpar? Se buscamos recantos dignos de contos de fadas, eis o que encontraremos 
desta feita. E mais, daremos uma passadinha por Keukenhof, aquela feira maravilhosa de flores da Holanda... 
é possível querer um estímulo maior? 
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:

- 03 noites na Holanda
- 03 noites na Alemanha
- 11 noites na Suíça
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

Amsterdam

saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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5º DIA – AMSTERDAM / COLÔNIA 
/ BONN
Café da manhã. Deixaremos 
Amsterdam logo cedo para 
seguir até a Alemanha, mais 
precisamente, a capital da ex 
Alemanha Ocidental, a belíssima 
e imponente cidade de Bonn. Eis 
que, durante o dia, as surpresas 
ficarão por conta de nossa visita 
a Colonia, e mais precisamente a 
sua imponente catedral construída 
em estilo gótico. Ali almoçaremos, 
ali abusaremos dos chocolates 
Lindt, como em uma prévia do que 
encontraremos na Suíça, mais à 
frente, e dali seguiremos, ao cabo 
da tarde, até Bonn. Jantar.

6º DIA – BONN
Café da manhã. Hoje realizaremos 
uma visita panorâmica à cidade 
de BONN, antiga capital da 
Alemanha Ocidental, antes de 
sua reunificação, com a queda 
do Muro de Berlim. Apesar de ter 
deixado de ser capital, não perdeu 
a característica de uma cidade 
em ascensão. Veremos o porque! 
História e beleza se combinarão 

neste passeio que realizaremos 
hoje. Seguiremos viagem até Bonn 
para nosso jantar e pernoite.

7º DIA – BONN / KOBLENZ / 
SCHOENSTATT / STUTTGART
Café da manhã. Nosso dia será 
longo, mas belíssimo também. 
Deixando Bonn, visitaremos a cidade 
de Koblenz, pela manhã. Suas ruas 
estreitas e românticas, seus jardins 
pitorescos e suas pequenas praças 
para lá de aconchegantes nos 
encantarão, enquanto seus cafés 
nos convocarão a uma celebração 
dos sentidos e da vida. A Praça 
Munzplatz, exibindo a herança 
romana desta cidade fundada no I 
século antes de Cristo, confluência 
dos importantíssimos rios Reno e 
Mosel, será apenas uma parcela 
do que experimentaremos hoje. 
Seguiremos viagem então a 
Schoenstatt, para almoçar no 
Santuário da Mãe Rainha Três 
Vezes Admirável. Ahhh, um pouco 
de espiritualidade nos fará muito 
bem. E é claro, visitaremos o 
santuário também! Seguiremos 

viagem então para Stuttgart, ao 
final de nossa tarde. Almoço.

8º DIA – STUTTGART / ZUG
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Stuttgart pela manhã. 
Centro de indústrias automotivas 
importantes, como a Mercedes e a 
Porsche, esta cidade está à beira 
do Rio Neckar, o que a faz fértil, 
repleta de montanhas, e muitos 
parques. Eis uma cidadezinha 
autenticamente alemã, não tão 
pequenina assim. Após o almoço, 
seguiremos viagem até a cidade de 
Zug, na Suíça. Jantar.

9º DIA – ZUG / ZURICH / ZUG
Café da manhã. Hoje deixaremos 
nosso hotel base em Zug, a visitar 
a capital comercial da Suíça, a 
famosíssima cidade de Zurique. 
Realizaremos ali nosso City tour 
incluindo seus monumentos 
principais e uma passadinha pela 
rua Höhenstrasse, de onde teremos 
vistas maravilhosas dos Alpes, e do 
lago de Zurich. Jantar.

Amsterdam Bonn

Zurich

Colônia

Stuttgart

Schoenstatt
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10º DIA – ZUG / LUCERNA / ZUG
Café da manhã. Hoje será nosso 
dia de visitar Lucerna, mais um 
encanto de cidade Suíça, moderna 
e contemporânea, embora 
preserve o charme de outrora. 
Visitaremos a famosa Ponte da 
Capela, toda em madeira, a Igreja 
dos Jesuítas, dedicada a São 
Francisco Xavier, o Leão morto de 
Lucerna, monumento aos heroicos 
soldados suíços da batalha das 
Tulherias, passearemos pelas ruas 
de compras da cidade e visitaremos 
sua catedral. Retornaremos então 
a Zug para nosso jantar.

11º DIA – ZUG / MONTE TITLIS / 
INTERLAKEN / BERNA
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Zug para visitar o Monte Titlis. 
Façamos aqui uma pausa para uma 
explicação. Nesta montanha foi 
construído um teleférico giratório. 
Imagine só poder conhecer as 
montanhas suíças através dele. Eis 
o que faremos. De lá, seguiremos 
atráves de Interlaken até a capital 
Suíça, Berna. Jantar. 

12º DIA – BERNA
Café da manhã. Que cidade 
charmosa encontraremos. Sua 
rua principal nos oferecerá uma 
vista bucólica da cidade e do 
rio que a cruza. Quer conhecer 
um típico supermercado suíço? 
Impressionante, aqui é o lugar 
certo! Hoje nos divertiremos 
por esta cidade em que Albert 
Einstein desenvolveu a Teoria da 
Relatividade. Conheceremos, entre 
outras atrações, sua prefeitura, 
belíssima, mas sem ingresso. A 
torre do relógio e mais um punhado 
de belos destinos na cidade antiga, 
com seu patrimônio medieval 
inscrito na Unesco. Jantar.

13º DIA – BERNA / GRUYERÈS / 
LAUSANNE / GENEBRA
Café da manhã. Deixaremos a 
cidade de Berna logo cedo para 
seguir viagem até Genebra, a 
cidade das Organizações não 
governamentais, a cidade dos 
órgãos mais importantes do 
concerto das Nações Unidas. Pelo 
caminho, conheceremos a cidade 
de Gruyeres, povoado idílico 

com direito a castelo medieval e 
tudo. Sem ingresso.  Passaremos 
também por Lausanne, capital 
olímpica da Suíça. Jantar em nossa 
chegada a Genebra.

14º DIA – GENEBRA
Café da manhã. O Lago Leman será 
uma de nossas atrações de hoje. 
Ali veremos o JET D’EAU, um jato 
de água de 100 metros de altura. 
Cidade cercada de montanhas, 
Alpes e Jura, tem em sua parte alta 
uma catedral onde se encontra a 
cátedra de Calvino. Visitaremos ela 
também. O relógio de Flores, e a 
rua do bonde (bairro de Jonction), 
excelente para as comprinhas 
suíças, serão outras atrações de 
hoje. Um tour panorâmico nos 
ajudará a conhecer melhor a Onu e 
seus infindáveis órgãos distribuídos 
por esta cidade aristocrática, sede 
europeia da ONU.  Jantar.

15º DIA – GENEBRA / 
MONTREAUX / ZERMATT
Café da manhã. Deixaremos 
Genebra logo cedo para conhecer 
a cidade de Montreaux, capital da 

Monte Titlis Gruyerès

Berna
Lucerna

Lausanne

Genebra
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Riviera Suíça. Ali teremos tempo 
disponível para conhecer essa 
cidade que ganhou fama por seu 
festival de jazz, com seu extenso 
calçadão que liga a cidade ao 
Castelo de Chillon. Quanta beleza 
para um dia de passeio. A arquitetura 
“belle époque” nos acompanhará 
hoje. No final da tarde seguiremos 
viagem de trem a Zermatt, onde 
pernoitaremos. Jantar.

16º DIA – ZERMATT
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city tour pela cidade de 
Zermatt. Ali encontraremos a famosa 
montanha de Matterhorn. Trata-se 
da mais famosa montanha suíça, 
aquela que está na embalagem do 
chocolate suíço toblerone. Pense 
em suas fantasias do que serão 
as belezas encontradas na Suíça. 
Reúna tudo isso em um lugar, e terá 
uma ideia do que veremos hoje. Ali 
está a pista de esqui mais alta dos 
Alpes, o sol brilha cerca de 300 dias 
por ano ali, é o lugar que menos 
chove na Suíça e o seu ar é mais 
limpo, pois veículos são proibidos 
por ali desde 1947... Eba! Jantar. 

17º DIA – ZERMATT / TREM 
PANORÂMICO / ST. MORITZ / 
SCHLARIGNA
Café da manhã. Hoje partiremos 
de Zermatt em um belíssimo trem 
panorâmico. Em um percurso de 
cerca de 8 horas, conheceremos os 
vales alpinos entre dois dos mais 
cobiçados vilarejos de montanha 
suíços: Zermatt e St. Moritz. Para 
quem gosta de paisagens idílicas, 
hoje o dia será de alegria suprema. 
Seguiremos viagem no final do dia 
até Schlarigna para nosso jantar e 
acomodação.

18º DIA – SCHLARIGNA / ST. 
MORITZ / SCHLARIGNA
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a cidade de St. Moritz. Glamour, 
natureza e ótimos restaurantes nos 
esperam nesta visita de coroação 
desta nossa magnífica aventura 
Suíça.  Jantar.

19º DIA – SCHLARIGNA / DAVOS 
/ ZURICH / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do vôo 
permitir). Seguiremos então viagem 
a Zurich, para tomar nosso voo de 
retorno ao Brasil. Caso o horário 
de nosso voo assim o permita, 
pelo caminho visitaremos a famosa 
cidade de Davos, onde se realiza um 
dos maiores encontros econômicos 
de nosso planeta. Embarque com 
destino a São Paulo, com escala a 
confirmar.

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto de São 
Paulo - Guarulhos - e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

St. Moritz

Zermatt

Passeio de Trem

Montreaux

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Degustações de vinhos com a

Lielu Turismo!!!
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Canadá - Ice Wine Canadá - Ice Wine 
Croácia - DubrovnikCroácia - Dubrovnik
Espanha - La RiojaEspanha - La Rioja
França - BordeauxFrança - Bordeaux

França - Châteauneuf-du-PapeFrança - Châteauneuf-du-Pape
França - Eppernay França - Eppernay 
Itália - MontalcinoItália - Montalcino

Itália - MontepulcianoItália - Montepulciano
Portugal - PortoPortugal - Porto

e muito maise muito mais

Realizamos experiências únicas com degustação 
de vinhos e até almoço harmonizado em alguns 
roteiros das principais regiões vinícolas do mundo!

https://www.lieluturismo.com.br/
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México Completo: Acapulco, Taxco, Cuernavaca, 
Cidade do México, Teotihuacan, Cancun,

Chichen Itza e Mérida
15 dias

Operadora
®
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:

- 2 noites em Acapulco
- 2 noites em Taxco
- 2 noites na Cidade do México
- 4 noites em Cancun
- 2 noites em Mérida
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- café da manhã todos os dias
- 7 almoços e 7 jantares incluídos, conforme programa abaixo* / **
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/
ou questões operacionais.

Não é possível conhecer o mundo sem variar um pouco nossos destinos. Desenvolvemos este roteiro 
especialmente para aqueles passageiros interessados em conhecer um pouco da cultura de nossos 
companheiros mexicanos, na América Latina. Ele nos permitirá conhecer praias paradisíacas no mar do 
Caribe, mas não só isso. Conheceremos também lugares históricos únicos tais como as pirâmides do Sol e 
da Lua na Cidade do México.

®

1º DIA – SÃO PAULO / CIDADE DO 
MÉXICO / ACAPULCO
Hoje cada um se apresentará no  
aeroporto internacional de São 
Paulo, onde  o representante da 
Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros no embarque com 
destino a Acapulco, com escala a 
confirmar.

2º DIA – ACAPULCO
Chegada e traslado ao hotel para 
acomodação. Jantar, se o horário 
do vôo permitir.

3º DIA – ACAPULCO
Café da manhã. Admirar  a 
apresentação dos  famosos 

Clavadistas, lançando-se ao 
mar desde a quebrada (ingresso 
incluído), será nosso espetáculo do 
dia. Retorno ao hotel e restante do 
dia livre. Almoço e jantar.

4º DIA – ACAPULCO / TAXCO
Café da Manhã. Hoje deixaremos 
nosso hotel por volta das 10:00 
horas para realizar um mini tour 
de compras por Acapulco. Após o 
almoço, seguiremos viagem para 
Taxco, onde visitaremos a igreja de 
Santa Prisca. Almoço e jantar.

5º DIA – TAXCO
Café da manhã. Dedicaremos nosso 
dia a visitar esta cidade, repleta 
de igrejas barrocas, palácios e 
mansões centenárias, e também 
conhecida como a “Cidade da 
Prata” pelas centenas de joalherias 
especializadas. Hospedagem.Acapulco

saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


25

6º DIA – TAXCO / CUERNAVACA / 
CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Cidade do México 
será nosso destino de hoje. No 
caminho, visitaremos Cuernavaca, 
a cidade da eterna primavera e 
sua catedral, uma das mais antigas 
construções coloniais do México. E 
o México, por sua colonização, é rico 
deste tipo de construção. À tarde 
chegaremos na Cidade do México, 
onde faremos uma visita panorâmica 
guiada pela cidade, começando 
pelo centro histórico. Visitaremos 
“o Zócalo”, a catedral e o palácio 
nacional, onde poderemos admirar 
os famosos murais de Diego Rivera. 
Seguiremos pela avenida Reforma, 
até o museu de antropologia. 
Seguiremos, então, para o hotel 
para acomodação.

7º DIA – CIDADE DO MÉXICO
Café da manhã. Sairemos em 
excursão para as pirâmides de 
Teotihuacan e basílica de Guadalupe. 
Nosso passeio terá duração de 5 
horas, e começará com uma visita 
à basílica, local de peregrinação 
de milhares de mexicanos e 
extrangeiros. Seguiremos em 
direção ao norte da cidade, até as 
pirâmides de Teotihuacan, onde 
visitaremos as pirâmides do Sol e 
da Lua, o Templo de Quetzalcoatl 

e as Fortalezas. Lá teremos tempo 
livre para quem desejar subir até o 
topo das pirâmides. E aqui vale uma 
nota. Observe bem a conformação 
das pirâmides do Sol e da Lua. Você 
ficará impressionado ao compará-
las às pirâmides de Chichen-Itza, em 
Cancun. O desgaste, as formas, a 
impressão, enfim, uma experiência 
de contrastes única. Retornaremos 
ao hotel.

8º DIA – CIDADE DO MÉXICO / 
CANCUN
Café da manhã. Em horário oportuno 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a Cancun. 
Chegada em Cancun e traslado ao 
hotel para acomodação. Jantar.

9º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos, e muito, nosso hotel  
em Cancun. Será um dia maravilhoso 
na praia, para nos recuperarmos de 
nosso vôo. Almoço e jantar incluídos.

10º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
atividades independentes, onde 
poderemos aproveitar as belíssimas 
praias da região e usufruir de toda 
a infra estrutura de nosso resort. 
Almoço e jantar incluídos.

11º DIA – CANCUN
Café da manhã. Dia livre para 
atividades independentes, e para 
prosseguir com o aproveitamento 
de nosso resort, e das belíssimas 
praias da região. Almoço e jantar 
incluídos.

12º DIA – CANCUN / CHICHEN 
ITZA / MÉRIDA
Café da manhã. Sairemos em direção 
a Mérida, passando por Chichen Itza, 
o mais importante centro cerimonial 
da cultura maia, localizado a leste 
da cidade de Mérida. Chichen Itza 
é notável pela magnitude de seus 
edifícios. A construção da pirâmide 
de Kukulkan pode ser interpretada 

Cuernavaca

Cidade do México

Cidade do México

Cancun
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como símbolo do calendário maia. 
Outros edifícios importantes que 
veremos são o jogo de pelota, 
o templo dos tabuleiros, a casa 
colorada, o caracol, o observatório 
e o mercado. Após o almoço (que 
hoje está incluído), seguiremos até 
Mérida, cidade fundada em 1.542 
por Francisco de Montejo e que, 
junto a quase toda a península de 
Yucatán, permaneceu virtualmente 
isolada até a metade do século XX. 
A avenida Montejo é uma das mais 
agradáveis de Mérida, e uma ótima 
opção para passear. As antigas 
casas do tipo francês permanecem, 
como testemunhas da época dos 
barões do henequen (fibra natural), 
que tiveram seu auge no princípio do 
século XIX. Acomodação.

13º DIA – MÉRIDA / UXMAL / 
KABAH / MÉRIDA
Café da manhã. Hoje faremos um 
passeio à zona arqueológica de 
Uxmal, onde o estilo arquitetônico 
Puuc alcançou seu apogeu. Entre 
os mais importantes edifícios, 
encontram-se: a pirâmide, o 
quadrilátero das freiras, o palácio do 
governador, o templo dos Chenes, 
a praça das Pombas, a casa da 
Tartaruga e a pirâmide Maior. 
Todos estes são exemplos artísticos 
da cultura maia. Um dos mais 
interessantes edifícios é o Codz-
Poo, que exibe em sua fachada, 

mosaicos e máscaras de Chac, o 
deus da chuva. Almoço incluído. 
Retorno a Mérida.

14º DIA – MÉRIDA / CIDADE DO 
MÉXICO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 

embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

15º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo - Guarulhos - e fim de 
nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
-los em sua próxima  viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Confira nosso
parcelamento sem jurosUxmal

Chichen Itza

Mérida

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


27Feira de Keukenhof

Keukenhof - Conheça a famosa feira
de Tulipas na Holanda com a Lielu!

roteiro completo na pág. 18 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Canadá Espetacular - de Leste a Oeste
18 dias

inúmeras quedas d’água, e uma 
boa noite de sono, nos ajudarão, 
e muito, na recomposição do 
organismo, para aproveitarmos o 
máximo desta viagem inesquecível. 
Jantar.

3º DIA – NIAGARA FALLS / 
NIAGARA ON THE LAKE / 
TORONTO
Café da manhã. Caso nosso 
passeio a Niagara Falls não tenha 
acontecido, será nossa primeira 
atividade de hoje. Prosseguiremos 
viagem então até Toronto, 
passando no caminho por Niagara 
on the Lake, para uma breve visita. 
Conheceremos também uma 
vinícola especializada em Icewine 

1º DIA – SÃO PAULO / TORONTO
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Toronto, 
com escala a confirmar.

2º DIA – TORONTO / NIAGARA 
FALLS
Chegaremos ao aeroporto de 
Toronto, e nosso ônibus nos 
levará a Niagara Falls, para 
nossa  hospedagem. Se o horário 
nos permitir, realizaremos, ainda 
hoje, pela tarde, nossa visita às 
cataratas majestosas dessa cidade 
estonteante. A visão magnífica das 

(vinho feito de uvas congeladas). 
Você já ouviu falar dele? Desde 
1990, essa região é reconhecida 
como líder mundial na produção 
deste tipo de vinho, lustroso e de 
intenso sabor frutado, comumente 
chamado de vinho de sobremesa. 
O icewine harmoniza-se bem 

Operadora
®
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:

- 15 noites no Canadá
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- café da manhã todos os dias e jantares conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Queridos viajantes, amigos da Lielu. Chegou a hora de conhecermos o Canadá. Confessamos já de partida; não 
foi fácil organizar este roteiro aqui. Entretanto, como ficou lindo o resultado deste trabalho, e o devemos, em grande 
parte, a nosso querido amigo e companheiro de viagens, Wilson Camelier, que tanto nos estimulou na empreitada. 
Valeu, amigo Wilson! Então, ficou lindo nosso passeio porque, em apenas uma viagem, reuniremos duas culturas 
completamente distintas, mas em um mesmo país. A costa Leste do Canadá nos brindará com as Cataratas do 
Niagara, e também com o lado francês deste país,  rico em detalhes, do início ao final de nosso passeio. Já na 
Costa Oeste, conheceremos o lado inglês do Canadá. E, ao longo de toda a nossa caminhada, teremos contato 
com a natureza deslumbrante, e a arquitetura única, deste país peculiar. Vamos aproveitar a oportunidade?

®

saída prevista:

JUNHO
consulte outras saídas

Niagara Falls

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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também com pratos de sabor forte, 
como foie gras e queijos azuis, 
preferencialmente os curados. Ao 
final de nosso dia, chegaremos a 
Toronto. Jantar.

4º DIA – TORONTO
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city tour pela cidade 
de Toronto, maior e mais 
importante cidade do Canadá, 
capital da província  de Ontário. 
Conheceremos o bairro de China 
Town, New City Hall, o parlamento 
e o centro de lazer flutuante de 
Toronto. Avistaremos a torre CN, 
uma das maiores estruturas já 
construídas em todo o mundo, 
com 553 metros de altura, em 
que se encontram transmissores 
de rádio e tv, um mirante, e um 
restaurante giratório de tirar o 
fôlego. Finalmente, passaremos 
pela Casa Loma, uma mansão 
museu pitoresca, marco da cidade 
alta de Toronto, localizada no centro 
do bairro de Yorkville. Será um dia 
para recordar. Jantar.

5º DIA – TORONTO / THOUSAND 
ISLANDS / OTTAWA
Café da manhã. A seguir, 
continuaremos nossa viagem até 
Ottawa, a capital do país, e uma 
cidade muito charmosa. Pelo 
caminho, visitaremos Thousand 
Islands. Em nossa chegada a 
Ottawa, conheceremos o ByWard 
Market, um dos mercados públicos 
mais antigos do Canadá, onde 

há vários restaurantes, lojas 
interessantes, souvenirs e produtos 
regionais. Jantar. 

6º DIA – OTTAWA
Café da manhã. Hoje iniciaremos 
nossa visita da cidade pelo prédio do 
Parlamento, onde, com um pouco de 
sorte, veremos a troca da guarda, a 
Torre da Paz e seus arredores, e o 
Château Laurier. Seguiremos então 
para a Embaixada dos Estados 
Unidos, a Igreja de Notre Dame, a 
Suprema Corte, a Ponte Alexandra, 
e o restante de nosso city tour. Há 
muito o que conhecer por lá. Jantar.

7º DIA – OTTAWA / ORATÓRIO DE 
SÃO JOSÉ DO MONTE ROYAL / 
QUEBEC
Café da manhã. Hoje nosso destino 
será a cidade de Quebec. Pelo 
caminho, contudo, visitaremos 
o famoso Oratório de São José, 
uma basílica católico-romana que, 
em idos de 1904, era apenas uma 
pequena capela, construída pelo 
Irmão André, ao lado do monte 

que ficava próximo ao Colégio 
Notre Dame, e que, mais tarde, 
foi ampliada, mais precisamente 
em 1.917, para uma igreja com a 
capacidade para receber 1.000 
pessoas sentadas. Finalmente, em 
1924, foi reinaugurada, desta vez 
como uma basílica, muito embora 
tenha sido concluída apenas em 
1.967. Seu domo, ou cúpula, é a 
segunda maior cúpula desse tipo 
no mundo, ficando atrás apenas 
da Basílica de São Pedro, em 
Roma. E é também a maior igreja 
do Canadá. É dedicada a José de 
Nazareth, a quem o Irmão André 
creditou todos os seus milagres. E o 
Papa João Paulo II, reconhecendo 
a autenticidade dos milagres feitos 
pelo Irmão André, beatificou-o em 
1.982. A Basílica é visitada por mais 
de 2 milhões de peregrinos todos 
os anos, e hoje será o nosso dia 
de visitá-la. Em nossa chegada a 
Quebec, nosso jantar.

8º DIA – QUEBEC
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado à visita desta belíssima 
cidade em estilo francês. 
Começaremos nossa caminhada 
pela cidade antiga que, aliás, é 
dividida em cidade alta e cidade 
baixa, ambas ligadas por um 
funicular. Nosso passeio começará 
pela cidade alta, onde fica o 
Château Frontenac. Bem à frente 
desse Castelo, há um calçadão 
- o Terrase Dufferin - com vistas 
belíssimas do Rio São Lourenço. 

Toronto

Thousand Islands

Ottawa

Oratório de São José
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Vamos aproveitá-las! A seguir, 
visitaremos o entorno do castelo, 
a Basilica de Notre Dame Du 
Quebec e passearemos por ruelas 
charmosas, até encontrarmos a 
cidade baixa, cheia de restaurantes, 
onde poderemos eleger o lugar que 
melhor nos apetece para o almoço. 
Quebec é a cidade francesa do 
Canadá, e a única murada da 
América do Norte. Banhada pelo Rio 
São Lourenço, é realmente um lugar 
encantador. Dá-nos a impressão 
de estarmos numa pequena vila 
francesa, com ruas arborizadas, 
casas antigas, belos edifícios, 
igrejas e capelas históricas. Nosso 
dia será inesquecível! Jantar.

9º DIA – QUEBEC / TROIS RIVIERE 
/ MONTREAL
Café da manhã. A seguir 
prosseguiremos nossa viagem para 
Montreal, passando no caminho 
por Trois Rivière, cuja tradução 
em português é 3 rios. Trata-se de 
uma cidadezinha charmosa, que 

fica bem na confluência dos Rios 
São Lourenço e São Mauricio, e 
cujo nome, 3 rios, vem do fato de 
haver 2 ilhas nessa confluência, 
que nos dão a nítida impressão de 
se tratarem de 3 rios, e não apenas 
2. Visitaremos a belíssima Basílica 
de Notre-Dame-du-Cap, que fica 
do outro lado do Rio São Lourenço, 
na cidade de Cap-de-la-Madeleine, 
outro importante santuário católico 
do Canadá e que recebe todo ano 
milhares de peregrinos. Ao chegar 
a Montreal, seguiremos para nosso 
hotel. Jantar.

10º DIA – MONTREAL
Café da manhã. Dedicaremos hoje 
nosso dia a conhecer a cidade 
de Montreal. Quem mora ali, tem 
o hábito de visitar os mercados 
municipais diariamente, para ter à 
mesa, sempre, alimentos frescos. 
Então, como não podia deixar 
de ser, visitaremos o Mercado 
Jean Talon. Visitaremos também, 
Little Italy, o Plateau Mont-Royal 
- uma das áreas mais boêmias e 
interessantes da cidade - o Parque 
Olímpico, a Biodôme de Montreal, 
Old Montreal, a Basilica de Notre 
Dame, e a Catedral de St. Patrick 
(São Patrício, para nós). Jantar.

11º DIA – MONTREAL / CALGARY 
/ BANFF
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
aeroporto, para embarque em 
nosso voo para Calgary. Em nossa 
chegada, realizaremos uma breve 
visita de orientação à cidade de 
Calgary, e seguiremos viagem então 
em direção ao Parque Nacional de 
Banff. Pelo caminho, visitaremos as 
Cascatas de Bow River e a Tunnel 
Moutain. Chegada a Banff, que se 
situa em um magnífico enclave, 
contornado pelas Montanhas 
Rochosas, formando um anel 
majestoso. Jantar.

12º DIA – BANFF
Café da manhã. Partiremos hoje 
em direção ao Bow Valley, até 
chegar ao Johnston Canyon, onde 
faremos uma pequena caminhada, 
antes de chegar ao mundialmente 
famoso Lago Louise. Este lago é 
considerado um dos lugares mais 
espetaculares do mundo, com sua 
água azul-turquesa, e sua magnífica 
vista da Geleira Victoria, ao fundo. 
Nosso passeio continuará até o lago 
Morraine e o Vale dos Dez Picos, 
com acesso ao Parque Nacional 
Yoho e ao Lago Esmeralda. Jantar.

Quebec

BanffTrois Riviere

Montreal
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passeio até a cidade de Victoria, 
onde realizaremos uma visita 
panorâmica, para percorrer as 
seguintes atrações: Inner Harbour, 
Market Square, Bastion Square, 
Parliament Building, Royal British 
Columbia Museum, o famoso e 
tradicional Hotel Empress, e o 
Museu de Cera. Retornaremos,  de 
ferry, a Vancouver. Jantar.

17º DIA – VANCOUVER / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

18º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

13º DIA – BANFF / ICEFIELDS / 
JASPER
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem com destino a Jasper, 
através da estrada dos campos 
de gelo (Icefields Parkway), 
rodovia com paisagens e lagos 
maravilhosos. Durante o percurso, 
veremos impressionantes geleiras 
e os belíssimos lagos Bow e Peyto. 
A seguir, entraremos no Parque 
Nacional de Jasper, uma das 
maiores acumulações de gelo e 
neve ao sul do Polo Ártico, formando 
8 geleiras ao todo. Uma das mais 
impressionantes é a Geleira 
Athabasca, onde realizaremos um 
passeio de Snowcoach (ônibus de 
neve - incluso). Visitaremos o lago-
geleira Maligne Lake, declarado 
como Patrimônio da Humanidade. 
Jantar.

14º DIA – JASPER / MONTE 
ROBSON / KAMLOOPS
Café da manhã. Seguiremos viagem 
para encontrar os territórios da 

Colúmbia Britânica, passando aos 
pés do Mount Robson, a montanha 
mais alta das Rochosas (3.954m). 
Continuaremos viagem até chegar 
a Kamloops. Jantar.

15º DIA – KAMLOOPS / 
VANCOUVER
Café da manhã. Partiremos hoje 
com destino à cidade de Vancouver, 
por uma área de cultivo repleta 
de ranchos, apesar da pouca 
pluviosidade. Entraremos na região 
de Cariboo, famosa pelas primeiras 
colônias que surgiram devido à 
corrida do ouro. Seguiremos então 
em direção ao Rio Fraser, até 
Hope, percorrendo vastos vales, 
até chegar à cidade cosmopolita 
de Vancouver. Visitaremos a 
cidade mais importante do oeste 
canadense, que se caracteriza 
pelo contraste entre o mar, as 
montanhas e sua moderna 
arquitetura. Passaremos pelo 
Stanley Park, Chinatown, o bairro 
histórico de Gastown e o centro 
financeiro-comercial. Jantar.

16º DIA – VANCOUVER
Café da manhã. Visitaremos hoje 
a cidade de Victoria. Deixaremos 
nosso hotel para pegar o ferry, 
e cruzar o Estreito de Georgia, 
até chegar à ilha de Victoria. 
Desembarcaremos para visitar 
o famoso Butchart Gardens, 
considerado o mais belo jardim 
do país. Seguiremos então nosso 

Kamloops

Iceland

Jasper

Vancouver

Confira nosso
parcelamento sem juros

Confira nosso
parcelamento sem juros

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Canadá de Leste a Oeste com aCanadá de Leste a Oeste com a

Lielu Turismo!!!
Além da capital, Ottawa - com seu espetacular prédio do 
Parlamento, e da terra dos vinhos gelados - Icewine - em 
Niagara on the Lake, ali, bem pertinho das maravilhosas 
cataratas do Niagara, visitaremos também o Parque 
Nacional de Banff, um dos grandes parques da América, 
castelos, a famosa vista da Skyline deToronto e teremos, 
com um pouco de sorte, encontros ao longo da estrada 
com alces, veados e ursos, além de vistas espetaculares 
como aquela do renomado e belíssimo Lake Louise.
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2º DIA – ISTAMBUL
Chegada em Istambul e traslado ao 
hotel para acomodação. Jantar (se 
o horário de chegada permitir).

3º DIA – ISTAMBUL
Café da manhã. Faremos um 
passeio de dia inteiro por esta 
maravilhosa cidade, única no mundo 
que está em dois continentes (tem 
um pé na Europa e outro na Ásia). 
A basílica de Santa Sofia, o museu 
Topkapi, a mesquita Azul, a torre 
Gálata e a mesquita de Suleiman 
são algumas das grandes surpresas 
que esta cidade turca, de origem 
grega, reserva para nos mostrar. 
Visitaremos o bazar de especiarias 
e retornaremos ao hotel. Jantar.

1º DIA – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São Paulo, 
em Guarulhos, onde o representante 
da Lielu Turismo estará auxiliando 
os passageiros, para embarque com 
destino a Istambul, com escala a 
confirmar.

4º DIA – ISTAMBUL / ANKARA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nossa manhã a conhecer o Gran 
Bazar, com tempo para passear 
e fazer algumas compras. 
Seguiremos com um cruzeiro pelo 
Bósforo. Em horário oportuno 
seguiremos com destino a Ankara, 
capital da Turquia. Jantar.Istambul

Istambul

Grécia e Turquia com Capadócia III
20 dias

Operadora
®

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 8 noites na Turquia
- 6 noites de cruzeiro
- 3 noites na Grécia
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa a bordo do navio (café da manhã, almoço e jantar)*
- meia pensão nos dias sem cruzeiro, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Conhecer o Oriente é o sonho de muitos. Ali a arte se distingue claramente da arte ocidental que conhecemos; 
o mesmo acontece com a gastronomia, a culinária, a arquitetura, e porque não dizer o mesmo do mundo da 
história e da cultura? Sim, ali encontramos parte do berço de nossa civilização em ciências variadas; e sim, dali 
aprendemos muita coisa que aplicamos por aqui de forma diferente. Talvez seja por essas razões que o Oriente 
nos fascina tanto. E quando unimos esse mundo cultural às belezas naturais que visitaremos neste passeio, ele 
se torna a escolha derradeira de muitos. Vamos conhecer a Grécia e a Turquia juntos?

®

saída prevista:

JULHO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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5º DIA – ANKARA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos o mausoléu de Ataturk, 
fundador da Turquia moderna. 
Seguiremos, então, viagem para a 
Capadócia. Jantar.

6º DIA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos 
esta região, com sua paisagem 
fantástica e exuberante, formada 
pela lava dos vulcões Erciyas e 
Hasan, cerca de 3 mil anos atrás. 
Visitaremos a cidade subterrânea 
de Ozkonak o Kaymakli, utilizada 
pelas comunidades cristãs para se 
protegerem dos ataques árabes. 
À tarde, visitaremos os mosteiros 
e capelas bizantinas do vale de 
Goreme, esculpidas nas rochas e 
decorados com afrescos do século 
X. Visitaremos também a fortaleza 
de Uchisar e Avanos, povoado de 
centros artesanais e de tecelagens. 
Jantar.

(Neste dia, os que desejarem, 
poderão realizar um passeio 
opcional de balão pela manhã se as 
condições climáticas o permitirem).

7º DIA – CAPADÓCIA / 
PAMUKKALE
Café da manhã. Em horário 
oportuno, sairemos com destino 
a Pamukkale, cidade famosa por 
suas águas termais, pelo cálcio 
petrificado e pelas cachoeiras que 
formam um único show em suas 
montanhas brancas de algodão. 
Visitaremos a antiga cidade de 
Hierápolis, como seu nome sugere, 
“Cidade Sagrada”. Jantar.

8º DIA – PAMUKKALE / KUSADASI
Café da manhã. Pela manhã, 
deixaremos Pamukkale com destino 
a Kusadasi. Preparem-se para 
uma linda viagem, com paisagens 
espetaculares. Jantar.

9º DIA – KUSADASI e ÉFESO
Café da manhã. Hoje visitaremos 
Kusadasi e Éfeso, mais 
especificamente a Casa da Virgem 
Maria (visitada pelo Papa Bento XVI, 
e onde ele rezou recentemente a 
Santa Missa); e também visitaremos 
as ruínas romanas, uma das 3 mais 
bem conservadas do mundo. Jantar.

10º DIA – KUSADASI / CRUZEIRO
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
porto para embarque no cruzeiro 
de 6 noites. Durante o cruzeiro 
teremos pensão completa a bordo 
(bebidas não incluídas). A seguir, 
apresentaremos as ilhas que 
constam do itinerário do cruzeiro 
selecionado. Entretanto, reserva-se 
o navio o direito de alterar a ordem 
e os destinos de seu itinerário. 
Portanto, é possível que haja 
alteração neste itinerário inicial.

11º DIA – CRUZEIRO – RHODES
Pensão completa a bordo. Nossa 
parada hoje será a ilha de Rhodes, 
conhecida pelo Colosso de 
Rhodes, mas que possui também 
uma Acrópolis com uma vista 
lindíssima, além de uma agradável 
cidade muralhada repleta de lojas, 
restaurantes e cafés.

12º DIA – CRUZEIRO – SANTORINI
Pensão completa a bordo. A parada 
de hoje será em Santorini, ilha onde 
foi gravada a novela “Belíssima” da 
rede Globo. A ilha foi escolhida por 

KusadasiCapadóciaIstambul

Ankara

Pamukkale

Rhodes
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15º DIA – CRUZEIRO – MYKONOS
Pensão completa a bordo. Hoje 
teremos o dia inteiro para visitar 
Mykonos, desfrutando desta ilha, 
famosa por sua incomparável beleza.

16º DIA – CRUZEIRO – ATENAS
Café da manhã a bordo, antes 
do desembarque. Seguiremos do 
porto para uma visita pela cidade 
e em seguida para o hotel para 
acomodação. Restante da tarde 
livre para atividades independentes. 
Jantar.

17º DIA – ATENAS
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu da Acrópolis, onde, durante 
algumas horas, conheceremos 
um pouco da história deste lugar. 
Visitaremos ainda o jardim da 

Amália, o bairro de Plaka, veremos, 
se possível, a troca da guarda 
no Parlamento, e finalmente 
seguiremos para um jantar típico.

18º DIA – ATENAS
Café da manhã. Sairemos para 
uma visita da cidade incluindo a 
Acrópolis (que muitos consideram o 
clímax de uma viagem à Europa), o 
Partenon, o Erecteion e o teatro de 
Dionísio, entre outros. Tarde livre. 
Jantar.

19º DIA – ATENAS / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

seus cenários deslumbrantes, e 
também porque, segundo consta, 
a ilha pode ter sido o lendário 
continente perdido da Atlântida.

13º DIA – CRUZEIRO – CRETA 
(HERAKLION)
Pensão completa a bordo. A 
primeira parada de hoje será em 
Heraklion, na ilha de Creta, que foi o 
centro da civilização Minóica 3.000 
anos atrás. A segunda parada será 
na ilha de Rhodes, conhecida pelo 
Colosso de Rhodes, mas que possui 
também uma Acrópolis com uma 
vista lindíssima.

14º DIA – CRUZEIRO – MILOS / 
MYKONOS
Pensão completa a bordo. Nossa 
primeira parada será Milos, ilha 
vulcânica grega famosa por ter sido 
o local onde foram encontradas as 
estátuas de Afrodite e dos deuses 
Esculápio e Poseidom. Nossa 
segunda parada será a famosa 
ilha de Mykonos, onde poderemos 
apreciar o maravilhoso pôr do sol, 
se o horário de chegada permitir.

MilosSantorini

Creta

Mykonos

Atenas

Atenas

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Grécia - Que tal um cruzeiro pelas
famosas Ilhas Gregas?

roteiro completo na pág. 34 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Desenvolvemos este roteiro especial a pedido de alguns de nossos mais queridos clientes. Demoramos um 
pouquinho, porque quisemos desenvolvê-lo com todo o carinho e conhecimento em viagens de que dispomos, para 
que se transformasse não apenas em uma viagem especial e inesquecível, mas para que inaugurasse também 
uma série especial de viagens, diferentes e exóticas, que lançamos a cada ano. Sim, a cada ano, uma novidade!
Venha participar conosco deste clube de viagens, que tem o objetivo de lhe apresentar o mundo inteiro, uma viagem 
de cada vez!

Escandinávia (Noruega, Fjordes e
Capitais Nórdicas)

19 dias

3º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Café da manhã. Faremos hoje um 
tour pela cidade de Copenhagen. 
Passaremos pela Prefeitura, pelo 
Palácio Real de Amalienborg, o 
canal Nyhavn, a Pequena Sereia e o 

1º DIA – SÃO PAULO / 
COPENHAGEN (DINAMARCA)
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino a 
Copenhagen, na Dinamarca, com 
escala a confirmar.

2º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA)
Chegada à cidade de Copenhagen 
e traslado ao hotel. Dependendo do 
horário de chegada, dia livre para 
recuperação do voo, e para um 
passeio restaurador e a pé. Jantar 
(se o horário de chegada permitir).

Castelo Rosenborg. Continuaremos 
então nosso passeio mais para o 
norte da Dinamarca, para conhecer 
os castelos Frederiksborg e 
Kronborg. Preparem-se para um 
dia repleto de atividades, mas 
deveras realizador. Isso porque a 
capital da Dinamarca é linda; e hoje 
será nosso dia de conhecêla!

Operadora
®

Castelo Kronborg

Copenhagen
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:

- 2 noites na Dinamarca
- 8 noites na Noruega
- 3 noites na Suécia
- 1 noite na Finlândia
- 2 noites em cruzeiros de travessia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- passeio de trem e passeios de barco na Noruega
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- café da manhã todos os dias e 14 jantares conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem
* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

saída prevista:

AGOSTO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – COPENHAGEN 
(DINAMARCA) / OSLO 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje 
aproveitaremos nosso dia para 
conhecer esta belíssima cidade 
através de um pequeno passeio 
de barco pelos canais, e depois 
caminhando pela zona pedonal, 
Strøget. Começaremos pela zona 
da Prefeitura, e terminaremos perto 
da zona do porto de Nyhavn. E 
ali pertinho está a loja da Lego... 
Eba.... À tarde, embarcaremos no 
DFDS Seaways (ou similar) para 
seguir com destino a Oslo. Pernoite 
à bordo. Jantar.

5º DIA – OSLO (NORUEGA)
Café da manhã. Desembarcaremos 
em Oslo e faremos nosso passeio 
pela cidade. Visitaremos o centro 
da cidade para conhecer o Palácio 
Real, a Prefeitura, a Catedral, o 
edifício do Parlamento – Storting - e 
o impressionante e famoso parque 
de esculturas Vigeland. Visitaremos 
Bygdøy, onde poderemos ver o 
mundialmente famoso Museu 
Viking, e também o Museu 
Norueguês de História e Cultura 
(sem entrada). À tarde, faremos 
um passeio pela Karl Johan, rua 
principal de Oslo, que oferece 
muitas lojas e entretenimento de 
rua. Jantar.

6º DIA – OSLO / LILLEHAMMER 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje viajaremos 
através de Eidsvoll, ao longo do 
lago Mjøsa - maior lago na Noruega 
- até a cidade olímpica e cultural 
de Lillehammer. Ali visitaremos, 
de forma panorâmica, a Arena 
Olímpica (Lysgårdsbakken), com 
sua vista de tirar o fôlego, da cidade 
e do lago. Conheceremos também 
o Museu Olímpico e o Maihaugen - 
Museu a Céu Aberto (sem entrada). 
Continuaremos nossa viagem por 
Gudbrandsdal para conhecer sua 
exuberante natureza e cultura 
agrícola, ambas bem preservadas. 
Em Ringebu, visitaremos a Igreja 
Stave do século XIII. Jantar.

7º DIA – LILLEHAMMER / 
GEIRANGER (NORUEGA)
Café da manhã. Viajaremos 
através do belo Vale Romsdal com 
sua magnífica montanha “Troll 
wall” até Åndalsnes. Subiremos 
a espetacular estrada Troll, uma 
das mais conhecidas atrações 
da Noruega. Será emocionante, 
excitante, e talvez uma de nossas 

melhores experiências com a 
natureza. A estrada tem 11 curvas e 
seu ponto mais alto está localizado 
a 858m acima do nível do mar. 
Continuaremos viagem até Linge, 
onde faremos uma pequena 
travessia de balsa até Eidsdal. 
Seguiremos ao longo da Estrada 
das Águias para então descer para 
a vila de Geiranger, localizada à 
frente do mundialmente famoso 
Geirangerfjord. Prepare-se para 
esta aventura! Jantar.

8º DIA – GEIRANGER / 
BALESTRAND (NORUEGA)
Café da manhã. Desfrutaremos 
hoje de um pequeno cruzeiro pelo 
Geirangerfjord, desde Geiranger 
até Hellesylt. O Geirangerfjord 
é um dos mais estreitos fiordes 
da Noruega. Durante nosso 
cruzeiro, passaremos por diversas 
cachoeiras, inclusive a cachoeira 
Sete Irmãs e Véu da Noiva. 
Continuaremos através de Stryn, 
até o Glaciar Briksdal para desfrutar 
de um passeio em carro aberto. O 
Glaciar Jostedals é o maior glaciar 

Copenhagen

Geiranger

Oslo

Troll Road

Lillehammer
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continental da Europa, e cobre uma 
área de 486 quilômetros quadrados. 
Seguiremos viagem então, através 
das montanhas Gaularfjell, até 
Balestrand. Jantar.

9º DIA – BALESTRAND / BERGEN 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para Bergen por uma estrada 
cinematográfica, através de Førde. 
Viajaremos para o sul e cruzaremos 
o Sognefjord com a balsa de Lavik 
para Oppedal, e continuaremos 
nossa viagem para Bergen, a 
porta de entrada para os fiordes. 
Chegando a Bergen, faremos 
uma visita panorâmica da cidade, 
visitando o popular mercado de 
flores e peixes, o famoso porto 
de Brygger, o bairro hanseático e 
Edvard Griegs, lar de Troldhaugen. 
Pela tarde faremos um passeio 
à pé pela cidade e tomaremos o 
funicular para o Monte Fløien, de 
onde teremos uma belíssima vista 
panorâmica da cidade de Bergen e 
de seus arredores. Jantar.

10º DIA – BERGEN (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta belíssima 
cidade, à pé. Passearemos pelo 
porto de Bryggen e pelo bairro 
hanseático, onde poderemos fazer 
nossas comprinhas. A tarde será 
livre para que a dediquemos ao que 
desejarmos, juntos ou separados, 
conforme a vontade de cada um.

11º DIA – BERGEN / FLÅM / 
EIDFJORD (NORUEGA)
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Bergen e viajaremos através de 
Dale, Voss e Vinje até Gudvangen. 
Desfrutaremos então de um 
cruzeiro de 2 horas pela bela Nærøy 
- e Aurlandsfjord até Flåm. Estas 
são partes do Sognefjord, o mais 
longo e profundo fiorde do mundo. 
Chegando em Flåm, embarcaremos 
na famosa Flåm Railway. Faremos 
uma viagem espetacular desde 
a estação de Flåm, localizada 
no Aurlandsfjord, até a estação 
da montanha em Myrdal. Essa 
distância é de aproximadamente 
20 km e a diferença de altitude 
é de 865 metros. Ao longo do 

caminho, passaremos por 20 
túneis, e diversas pontes. Em 
Myrdal trocaremos de trem e 
embarcaremos com destino a Voss. 
Chegando a Voss, continuaremos 
nossa viagem por majestosas 
montanhas, grandes fiordes, 
belíssimas cachoeiras e o maior 
parque nacional o Hardangervidda, 
até Eidfjord, onde chegaremos a 
nosso hotel. Jantar.

12º DIA – EIDFJORD / HØNEFOSS 
(NORUEGA)
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o parque de Hardangervidda. 
Continuaremos então nossa 
viagem até Hønefoss. O ponto alto 
deste passeio será nossa visita à 
mais alta e mais famosa cachoeira 
da Noruega, Vøringsfossen, com 
uma queda livre de 145 metros, e 
uma queda total de 182 metros. 
Continuaremos o passeio desde 
Fossili, no impressionante planalto 
sem árvores de Hardangervidda, 
até Geilo. Passaremos então por 
Gol, através do vale de Hallingdal 
e do Tyrifjord, até chegarmos a 
Hønefoss. Jantar.

13º DIA – HØNEFOSS (NORUEGA) 
/ ÖREBRO (SUÉCIA)
Café da manhã. Viajaremos até 
Jevnaker onde visitaremos o Balestrand Flåm

Bergen

Glaciar  Briksdal

Hardangervidda
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Confira nosso
parcelamento sem juros

Hadeland Glassverk, uma das 
atrações turísticas mais visitadas 
da Noruega, baseada na história, 
arte, cultura, tradições e artesanato 
deste tão belo país. Continuaremos 
através de Kongsvinger até 
Karlstad, a capital de Värmland, 
às margens do Vänern, maior 
lago da Suécia. Karlstad tem 
uma localização estratégica para 
comércio e transporte na região. 
Faremos uma visita ao bairro 
mais antigo da cidade, Almen em 
Ålvgatan, salvo de um incêndio 
desastroso em 1865. Seguiremos 
até Örebro para nosso jantar e 
pernoite.

14º DIA – ÖREBRO / ESTOCOLMO 
(SUÉCIA)
Café da manhã. Pela manhã 
exploraremos a cidade de Örebro 
com seu castelo medieval. 
Continuaremos passando por uma 
belíssima paisagem de florestas 
e lagos cintilantes, passando por 
Eskilstuna. Faremos uma parada 
na pequena e típica vila suéca de 
Mariefred, às margens do Lago 
Mälaren, de frente para o Castelo 
Gripsholm, que abriga uma coleção 
real de pinturas. Seguiremos então 
para Estocolmo, capital da Suécia, 
muitas vezes chamada de “Veneza 
do Norte” por causa de seus 
numerosos canais. Poderemos 
explorar melhor esta linda cidade, 
visitando a Cidade Velha (Gamla 
Stan) com suas ruas estreitas de 
paralelepípedos, e a casa dos 

antigos mercadores, a catedral de 
Estocolmo e muitos outros locais 
conhecidos. Jantar.

15º DIA – ESTOCOLMO (SUÉCIA)
Café da manhã. Hoje faremos 
nossa visita guiada pela cidade de 
Estocolmo. Esta cidade é conhecida 
como uma das mais belas capitais 
do mundo. Alguns de seus pontos 
de interesse que visitaremos são 
a Cidade Velha (Gamla Stan), 
o Palácio Real (sem entrada), 
os edifícios do Parlamento (sem 
entrada), a Ilha de Djurgården, a 
Prefeitura com seus famosos halls 
dourado e azul. Restante do dia 
livre.

16º DIA – ESTOCOLMO (SUÉCIA) 
/ HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Pela manhã 
faremos nossa visita do Museu 
Vasa. À tarde, embarcaremos na 
Tallink Silja Lines (ou similar) com 
destino a Helsinki. Pernoitaremos à 
bordo. Jantar.

17º DIA – HELSINKI (FINLÂNDIA)
Café da manhã. Em nossa 
chegada desembarcaremos em 
Helsinki, capital da Finlândia, logo 
cedo, pela manhã. Faremos uma 
visita panorâmica da cidade para 
conhecer a Praça do Senado, o 
Parque Espanade e vários lugares 
belíssimos da capital da Finlândia. 
Nossa tarde será reservada para 
os que quiserem fazer um passeio 
a pé. Jantar.

18º DIA – HELSINKI (FINLÂNDIA) 
/ SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

19º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Hønefoss

Estocolmo

Mariefred

Helsinki

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Visitas a castelos e catedrais

Liverpool - cidade dos Beatles

Grã-Bretanha com aGrã-Bretanha com a

Lielu Turismo!!!
Além da capital, Londres, e da terra dos Beatles - Liverpool, 
visitaremos também a cidade natal de Shakespeare, castelos, as 
famosas faculdades de Cambridge e Oxford, faremos degustação 
de whisky na Escócia, teremos uma experiência de encontro com 
corujas e muito mais.

Lago Ness e as Highlands

As universidades de Oxford e Cambridge

Experiência com corujas

Stonehenge e sua origem mística
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Degustação de whisky na Escócia

Cardiff - capital do País de Gales

Cidade natal de Shakespeare

Londres

Uma viagem,Uma viagem,
muitos sonhos!muitos sonhos!

https://www.lieluturismo.com.br/
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Queridos Amigos,

Sim estivemos trabalhando, e temos novidades! É hora de levá-los a conhecer o Reino Unido. Temos ouvido muito 
falar do Reino Unido, por conta de sua saída da União Européia, mas bem mais interessante que isso, será visitar 
a belíssima e cosmopolita cidade de Londres, com sua arquitetura típica, e com seus belíssimos jardins, com 
seus monumentos extraordinários tais como o Big Ben e o Parlamento, a London Eye e o Rio Tâmisa. Sim, será 
bem mais interessante visitar as cidades universitárias de Cambridge e Oxford, bem como a cidade dos Beattles, 
Liverpool! Será enormemente mais interessante conhecer a Escócia, sua natureza exuberante e, é claro, os filhos 
dessa pátria, os variados tipos de whisky escocês, em suas mais variadas destilarias! Que tal embarcar nesta nova 
aventura com os amigos da Lielu?

Inglaterra, Escócia e País de Gales
18 dias

3º DIA – CARDIFF / SALISBURY / 
STONEHENGE / CARDIFF
Café da manhã. Partiremos logo 
após nosso café da manhã em 
direção a Salisbury, antiga cidade 
medieval, onde faremos uma visita 
panorâmica para conhecer sua 
formosa Catedral. Seguiremos até 
Stonehenge, a ver o impressionante 
círculo de pedras de lá, famoso 
pois, com 5.000 anos de idade, é 
considerado um dos monumentos 
mais enigmáticos da humanidade. 
Retornaremos ao final do dia a 
Cardiff para jantar e pernoitar.

1º DIA – SÃO PAULO / LONDRES
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros no 
embarque com destino a Londres, 
com escala a confirmar.

2º DIA – LONDRES / CARDIFF
Chegada ao aeroporto, recepção e 
prosseguimento de nossa viagem 
até Cardiff, capital do País de Gales 
desde 1955. Chegada ao hotel para 
alojamento e jantar.

4º DIA – CARDIFF / OXFORD
Café da manhã. Visita de Cardiff, que 
tem a maior parte de suas atrações 
turísticas localizadas no coração da 
cidade, razão pela qual faremos o 

Operadora
®

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 8 noites na Inglaterra
- 2 noites no País de Gales
- 5 noites na Escócia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- Passeio no Snowdon Mountain Railway (trem de montanha)
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Salisbury

®

saída prevista:

AGOSTO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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passeio caminhando. Veremos o 
Cardiff Market, um prédio vitoriano 
com o telhado de vidro que abriga 
o mercado da cidade, o Castelo de 
Cardiff, a principal atração turística 
da cidade e o Bute Park, em torno 
do castelo. Passearemos por 
Cardiff Bay, local muito aprazível e 
que abriga inúmeros restaurantes, 
onde poderemos almoçar. A tarde, 
prosseguimento para Oxford, 
cidade que abriga uma das 
faculdades mais conceituadas do 
mundo. Também é conhecida por 
servir de cenário para filmes de 
Harry Potter. Abracadabra! Jantar.

5º DIA – OXFORD / STRATFORD-
UPON-AVON / CHESTER / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje 
prosseguiremos para Stratford-
upon-Avon, onde conheceremos 
a casa de Shakespeare, o 
escritor inglês, e continuaremos 
para Chester, pequena cidade 
amuralhada e linda, que teve 
origem em uma fortaleza romana há 
mais de 2000 anos, com restos de 
termas públicas, de uma Catedral 

também muito interessante, e com 
suas ruas formadas por casas em 
estilo Tudor. Ao cabo de nosso 
dia, prosseguiremos até Liverpool 
– cidade dos Beatles, onde 
pernoitaremos. Jantar.

6º DIA – LIVERPOOL / SNOWDON 
MOUNTAIN RAILWAY / 
CAERNARFON / SNOWDONIA / 
LIVERPOOL
Café da manhã. Hoje retornaremos 
ao País de Gales, pertencente 
ainda ao Reino Unido... Visitaremos 
o Parque Nacional de Snowdonia 
e, em Llamberis, subiremos por 
um trem de montanha – Snowdon 
Mountain Railway – até o topo 
da montanha, onde poderemos 
apreciar as excelentes vistas da 
região. E haja beleza natural! 
Seguiremos então para Caernarfon, 
onde apreciaremos o Castelo mais 
famoso e impressionante da região, 
datado do século XIII, que fazia 
parte de um conjunto de 8 castelos 
conhecidos como “Iron Ring”, ou 
anel de ferro. Regressaremos a 

Liverpool, atravessando o Parque 
Nacional, e passando pelas 
montanhas de Cumbria. Jantar.

7º DIA – LIVERPOOL / REGIÃO 
DOS LAGOS / GRETNA GREEN / 
GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos esta 
cidade que, no início dos anos 60, 
era pouco mais que uma cinzenta 
cidade portuária da Inglaterra. 
Entretanto, associada a quatro 
simpáticos cabeludos, mudou a 
história da música, e da cidade 
também. Depois de Londres, talvez 
seja a cidade da Inglaterra mais 
visitada por estrangeiros. A cidade 
se divide em três áreas turísticas 
básicas: o centro tradicional, com 
sua rua peatonal concentrando o 
comércio, a seguir Mathew Street 
e adjacências, onde fica o famoso 
Cavern Club, região que forma a 
Beatlelandia, e finalmente a região 
portuária, conhecida como Albert 
Docks, onde fica o principal símbolo 
arquitetônico da cidade: o Liver 
Building, e também a prefeitura. 
Partiremos então rumo ao norte, 
passando pela região dos Lagos, 
até a fronteira com a Escócia, em 
Gretna Green (cidade famosa por 
seus casamentos). Chegaremos 
a Glasgow. Esta é a maior cidade 
da Escócia, e é também um dos 
mais antigos assentamentos da 
Europa. Trata-se de uma cidade 
extremamente dinâmica, e um dos 
mais influentes polos comerciais do 
mundo. Jantar.

Oxford

Liverpool

Cardiff

Região dos lagosCaernarfon
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8º DIA – GLASGOW
Café da manhã. Visitaremos 
Glasgow hoje. Teremos a 
oportunidade de ver sua Catedral, a 
Grande Mesquita Central, as belas 
vistas da Universidade, a Câmara 
Municipal, George Square, e muito 
mais! Jantar.

9º DIA – GLASGOW / HIGHLANDS
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem para Highlands, as terras 
altas, passando no caminho por 
Loch Lomond, Fort William, Lago 
Ness e Inverness, a maior cidade 
do norte da Escócia, e capital das 
Terras Altas, local de muitas lendas 
e tradições. É uma cidade pequena 
e tranquila, cortada pelo Rio Ness, 
mas cheia de histórias para contar.  
Acomodação em hotel da região e 
jantar.

10º DIA – HIGHLANDS / 
PITLOCHRY / STIRLING / 
EDIMBURGO
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã revigorante, seguiremos 
para Pitlochry, onde visitaremos 
uma destilaria de whisky, com 
direito a prova! Ahhh, que alegria 

será!!! Continuaremos então, 
como nosso nível alcólico o 
permitir, até Stirling, cidade famosa 
pelas guerras da Independência. 
Visitaremos o Castelo de Stirling 
e prosseguiremos até Edimburgo. 
Jantar.

11º DIA – EDIMBURGO
Café da manhã. Hoje nosso 
dia será dedicado à cidade de 
Edimburgo. Conheceremos a 
Royal Mile, como são conhecidas 
as ruas que formam a principal 
via do centro histórico, o lendário 
castelo, o Palácio de Holyrood 
house, o antigo Parlamento, a sede 
dos Tribunais, New Town, National 
Gallery,  Carlton Hill - uma das sete 
colinas  convertida em “acrópole” 
ao construírem vários monumentos 
que recordam os de Atenas, 
comemorativos das vitórias sobre 
Napoleão – e muito mais! Jantar.

12º DIA – EDIMBURGO / 
JEDBURGH / DURHAM / YORK
Café da manhã. Deixaremos 
Edimburgo para trás, a seguir 
viagem até Jedburgh, onde 

visitaremos as ruínas de uma 
Abadia Beneditina. Seguiremos 
então para Durham, para visitar 
sua belíssima Catedral. E então 
chegaremos ao Condado de York, 
nosso destino para hoje. Jantar.

13º DIA – YORK
Café da manhã. Hoje visitaremos 
esta bela cidade de origem romana, 
com uma rica história ligada aos 
vikings e saxões – imaginem só a 
mistura! - e cortada pelo Rio Ouse. 
Veremos a maior Catedral gótica 
da Grã-Bretanha, conhecida como 
York Minster, um dos principais 
ícones da cidade, que levou mais 
de 250 anos para ficar pronta, ainda 
no final do século XV. É também 
uma das mais bonitas da Europa. 
Veremos a região conhecida como 
Shambles, com um monte de 
lojinhas legais e cafés. Visitaremos 
Clifford’s Tower, Micklegate - o 
mais importante entre os diversos 
portões da cidade, pois guardava a 
estrada que os ligava a Londres e 
por onde passavam reis e rainhas - 
e muito mais. Jantar.

Highlands

Glasgow

Stirling

Edimburgo

Durham

York
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Confira nosso
parcelamento sem juros

14º DIA – YORK / CAMBRIDGE / 
LONDRES
Café da manhã. Nossa viagem 
hoje nos apresentará a pequena 
cidade universitária de Cambridge, 
pequena, entretanto famosa, 
considerada um dos melhores 
conjuntos em estilo Tudor da Grã 
Bretanha: Trinity College, Queens 
College, Igreja de Santa Maria, 
e outros lugares importantes 
serão nosso objetivo de hoje. E, 
ao cabo de nosso dia, finalmente 
chegaremos a Londres! Jantar.

15º DIA – LONDRES
Café da manhã. Hoje nosso dia 
será dedicado à visita da cidade 
de Londres. Símbolo do que foi o 
Império Britânico, esta metrópole 
cosmopolita, ao mesmo tempo 
aristocrática e alternativa, nos 
mostrará quão belo pode ser 
reunir história e modernidade, 
tanto em belezas naturais, quanto 
naquelas feitas por mãos humanas! 
Conheceremos o Parlamento, 
mais conhecido como Palácio 
de Westminster, a Abadia de 
Westminster, que é templo mais 
antigo e famoso da cidade, a Torre 
de Londres, onde ficam as “joias da 
coroa”, o Palácio de Buckingham, 
se possível com a troca da guarda, 
St. Paul’s Cathedral, a segunda 
maior do mundo - atrás apenas da 
Basilica de São Pedro, em Roma - 
o Big Ben – aquele relógio famoso 
que conhecemos de filmes - a 

Tower Bridge, ponte mais famosa 
da cidade, o London Eye, a roda 
gigante que se transformou em um 
dos ícones da cidade, o Palácio 
de Kesington, Piccadilly Circus, 
Trafalgar Square, Covent Garden, 
The Shard, o arranha-céu mais alto 
da União Européia – em vias de 
mudança... - e muito mais. Jantar.

16º DIA – LONDRES / 
CANTERBURY / LONDRES
Café da manhã. Hoje continuaremos 
nosso passeio por Londres 
e visitaremos tudo o que não 
conseguimos ontem. Seguiremos 
então para Canterbury onde 
visitaremos sua Catedral, um dos 
mais antigos e mais conhecidos 

templos do Cristianismo na 
Inglaterra. Jantar.

17º DIA – LONDRES / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

18º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Cambridge

Canterbury

Londres

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Rússia, Países Bálticos e Polônia
17 dias

3º DIA – VARSÓVIA
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer Varsóvia, uma 
cidade colorida que precisamos 
experimentar. Centro da Monarquia 
Polonesa e cidade natal de Chopin, 

1º DIA – SÃO PAULO / VARSÓVIA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Varsóvia, na Polônia, com escala a 
confirmar.

2º DIA – VARSÓVIA
Chegaremos e seguiremos para 
nosso hotel. Restante do dia livre 
para recuperação do voo, e para 
um passeio restaurador e à pé. 
Jantar.

a cidade tem muito a nos oferecer. 
Arquitetura requintada, belíssimos 
parques e cosmopolitismo 
são algumas das facetas que 
perceberemos durante o passeio. 
Conheceremos a cidade antiga, 
a Praça do Mercado, a Catedral 
de São João, a Praça do Castelo, 
os monumentos do Gueto dos 
Judeus, o Grande Teatro, o Túmulo 
do Soldado Desconhecido e o 
Castelo Real, onde foi promulgada 
a primeira constituição Polonesa. 
Trata-se de um castelo do século 
XIII, embora remodelado em 
formato barroco. Jantar.
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:

- 3 noites na Polônia
- 2 noites na Lituânia
- 1 noite na Letônia
- 2 noites na Estônia
- 6 noites na Rússia
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- acomodação em hotéis categorias: turística superior, primeira e luxo
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

Vamos fazer um passeio diferente? Para quem já conhece muito das viagens tradicionais, eis um 
passeio que impressiona. Polônia, Países Bálticos e Rússia. Impressiona pela beleza dos lugares 
públicos da antiga Cortina de Ferro; impressiona porque se entra em contato com povos que estão 
acostumados a uma vida muito diferente da nossa, culturalmente; impressiona porque não é em 
qualquer lugar do mundo que você se sentirá entrando em um teatro de ópera, ao tomar o metro; 
e impressiona, sobretudo, porque essas terras de Czares, repletas de belezas naturais e de outras 
tantas feitas pelo homem, que hoje abrigam economias capitalistas em desenvolvimento, nos 
recebem com todo o carinho e deferência. Vamos embarcar nessa viagem juntos?

Varsóvia

®

saída prevista:

AGOSTO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – VARSÓVIA
Café da manhã. Varsóvia tem 
muito a ser explorado. Por isso, o 
que não vimos ontem, veremos 
hoje. O distrito de Varsóvia-Praga 
nos presenteará com seu legado 
arquitetônico dos séculos XIX e 
XX: algumas construções que até 
sobreviveram à Segunda Guerra 
Mundial, e outras que foram 
restauradas. É nesse distrito que 
cineastas como Polánski buscam 
fragmentos da cidade pré-guerra 
para suas obras, entre elas “O 
Pianista”. As flores nas sacadas 
de cada construção, as inúmeras 
imagens de Maria e as ruas estreitas 
do bairro adicionam charme 
ao passeio. Uma das grandes 
atrações a serem visitadas será o 
Bazar Rozyckiego, que existe há 
mais de 100 anos. Então veremos 
a mistura das torres góticas da 
Catedral de São Floriano mártir, e 
as cúpulas tipicamente russas da 
Igreja Ortodoxa de Maria Madalena. 
Armenio, vietnamita, russo e 
lituano serão algumas línguas que 
escutaremos, de passagem por 
este reduto multicultural. Jantar.

5º DIA – VARSÓVIA / VILNIUS
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Varsóvia e a Polonia, para 
seguirmos em direção à cidade 
de Vilnius, capital da Lituania. No 
caminho passaremos por Mikolajki, 
resort à beira de lagos e florestas, 
para almoçarmos (almoço não 
incluído). Chegaremos a Vilnius e 
seguiremos para o hotel. Jantar.

6º DIA – VILNIUS
Café da manhã. Nosso dia será 
dedicado a um tour pela cidade 
que incluirá o Castelo Gótico de 
Gediminas, a Igreja de Santa 
Ana, de São Pedro e São Paulo 
e também a prefeitura. À tarde 
realizaremos um passeio a Trakai, 
capital medieval da Lituania, 
também chamada de “a cidade 
sobre as águas” em decorrência de 
seus inúmeros lagos. Jantar.

7º DIA – VILNIUS / RIGA
Café da manhã. Deixaremos 
Vilnius para trás e seguiremos até 
Riga, na Letonia. No caminho, 
conheceremos a Colina das Cruzes, 
centro de peregrinação católica 
situado a cerca de 16 quilometros ao 
norte da cidade Lituana de Siauliai. 
Conheceremos também o Rundale 
Palace, o mais importante palácio 
barroco da Letonia, e um dos mais 
importantes monumentos históricos 
do país, também conhecido como 
Versailles do Báltico. Ao chegar 
a Riga passearemos pela cidade 
antiga e seguiremos para nosso 
hotel. Jantar.

8º DIA – RIGA / TALLINN
Café da manhã. Realizaremos 
então nosso tour da cidade de Riga, 
que inclui a Catedral do Domo e a 
Igreja de São Pedro com uma bela 
vista panorâmica de sua torre. 
Apreciaremos um verdadeiro museu 
etnográfico ao ar livre. Deixaremos 
então Riga e prosseguiremos para 
Tallinn, na Estonia. Jantar.

9º DIA – TALLINN
Café da manhã. Visitaremos hoje 
a Catedral de Tallinn, a prefeitura 
e as torres de “Long Herman” e 
“Fat Margaret”, dentro das bem 
preservadas paredes da cidade. 
Conheceremos o Parque Kadriorg, 
um dos favoritos da cidade, quer 
para jovens de primeira idade, 
quer para jovens de terceira idade. 
Jantar.

10º DIA – TALLINN / SÃO 
PETERSBURGO
Café da manhã. Um dos ápices 
de nossa viagem se aproxima. 
Hoje partiremos da Estônia para 
a Rússia, mais precisamente para 
São Petersburgo. Com um belo 
passeio pelo caminho, chegaremos 

Riga

Vilnius

Varsóvia

Varsóvia

Tallinn
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12º DIA – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Boa parte de nosso 
dia será dedicada a nossa visita, 
com entrada, ao Museu Hermitage, 
do qual já falamos anteriormente. 
Pela tarde, visitaremos a Igreja 
do Sangue Derramado, também 
conhecida como a Igreja da 
Ressurreição, um dos mais belos 
cartões postais desta cidade. 
Aproveitaremos o tempo também 
para ver o que faltou em nosso city-
tour. Jantar.

13º DIA – SÃO PETERSBURGO / 
MOSCOU
Café da manhã. Hoje nos 
deslocaremos de São Petersburgo 
para Moscou, provavelmente de 
trem. Chegada a Moscou e, se o 
tempo permitir, realizaremos uma 
visita ao metro de Moscou, uma 
verdadeira obra de arte. Jantar. 

14º DIA – MOSCOU
Café da manhã. Iniciaremos nosso 
dia com um city-tour da capital da 
Rússia. Conheceremos as colinas 
de Vorobyevi, com uma vista 
esplêndida da cidade. Seguiremos 
para a Universidade de Moscou, um 
exemplo de arquitetura Stalinista, 
visitaremos o Parque da Vitória, 
o Arco do Triunfo e a avenida 
Kutuzovsky, a principal de Moscou. 
Jantar.

a São Petersburgo ao final da tarde. 
Teremos tempo para uma primeira 
impressão desta cidade famosa por 
seu museu de arte, o Hermitage, um 
dos maiores do mundo, com cerca 
de 3 milhões de itens de coleções 
de praticamente todas as épocas, 
estilos e culturas. Jantar.

11º DIA – SÃO PETERSBURGO
Café da manhã. Dedicaremos 
este dia a conhecer esta belíssima 
cidade russa construída sobre 44 
ilhas. Visitaremos a fortaleza de São 
Pedro e São Paulo e sua catedral. 
Essa fortaleza constituiu-se no 
cárcere político mais severo do 
Império Russo, e teve Dostoyevsky 
como um de seus prisioneiros. 
Passaremos pela principal avenida 
da cidade, chamada “Nevsky”, pela 
praça do Palácio com a coluna 
de Alexander, comemoração da 
vitória da Rússia sobre Napoleão, 
pelo Palácio de Inverno, a Praça 
das Artes, a Catedral de Kazan 
e a Catedral de Santo Isac. Não 
poderia faltar também a praça do 
Senado com o Cavaleiro de Bronze, 
monumento em honra a Pedro, O 
Grande. Pela tarde visitaremos a 
cidade de Pushkin, e conheceremos 
o Palácio de Catarina, Imperatriz 
déspota russa de origem alemã, 
que reinou no século XVIII. Ingresso 
incluído. Jantar.

15º DIA – MOSCOU
Café da manhã. Visitaremos o 
Kremlin de Moscou,  centro político 
da Rússia e uma das maiores 
atrações turísticas da cidade. 
Preparem-se para conhecer a 
suntuosidade desta construção, 
símbolo da fortaleza da antiga 
União Soviética, e da atual Rússia. 
Veremos a Torre do Salvador, a 
Catedral da Intercessão, a Praça 
Vermelha, o Mausoléu de Lenin e a 
Catedral de São Basílio. Jantar.

16º DIA – MOSCOU / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

17º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem juros

São Petersburgo

Moscou

Moscou

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Rússia - Um lindo passeio pela terra dos 
Czares, do Caviar e do Salmão!

roteiro completo na pág. 48 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Israel, Jordânia e Egito
17 dias

Operadora
®
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:

- 7 noites em Israel
- 3 noites na Jordânia
- 4 noites no Egito
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- direção espiritual de um Sacerdote Católico em Israel
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/
ou questões operacionais.

Eis uma viagem que reúne, com excelência, a história da humanidade com a história de nossa religião Católica. 
Sim, no Egito buscaremos as raízes de nossa civilização e seguiremos os passos de Moisés, enquanto, em 
Israel, colheremos nossas raízes Cristãs. E na Jordânia... se em uma viagem tradicional temos já nosso banho 
de cultura, que dizer então desta viagem aqui? Conheceremos lugares magníficos como Petra, eleita uma das 
7 maravilhas do mundo moderno, e Jerash, considerada umas das 3 ruínas romanas mais bem preservadas, 
juntamente com Éfeso e Pompéia.

®

1º DIA – SÃO PAULO / TEL AVIV
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
no embarque com destino a Tel 
Aviv, com escala a confirmar.

2º DIA – TEL AVIV
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel. Se chegarmos ao 
final da tarde, uma caminhada pela 
praia e pelo calçadão de Tel Aviv 

nos ajudará a recuperar o fôlego da 
viagem, enquanto nos deliciamos 
com a vista do mar. Jantar.

3º DIA – TEL AVIV / JOPE / HAIFA  
/ TIBERÍADES
Café da manhã. Sairemos com 
destino a Tiberíades, passando 
por JOPE - antigo porto de Israel 
por onde chegavam os peregrinos, 
Cesarea Marítima - antiga cidade 
e porto construída por Heródes, o 
Grande, Haifa - cidade portuária ao 
pé do monte Carmelo, conhecida 

pelo famoso jardim simétrico do 
Bahai, e por fim chegaremos ao 
Monte Carmelo, berço da Ordem 
do Carmo e conhecida biblicamente 

Cesarea Marítima

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


53

pelo local onde o profeta Elias fez 
descer fogo do céu para derrotar 
os soldados que o perseguiam. 
Almoço e jantar.

4º DIA – TIBERÍADES
Café da manhã. Partiremos para 
um passeio de barco pelo mar da 
Galiléia. Visitaremos Tabga (onde 
ocorreu o milagre da multiplicação 
dos pães e peixes), Cafarnaum 
(onde Jesus viveu durante grande 
parte de seu ministério), Primado 
de Pedro, monte das Bem 
Aventuranças (local do Sermão da 
Montanha) e monte Tabor, para 
visitar a basílica da Transfiguração. 
Almoço e jantar.

5º DIA – TIBERÍADES / CANÁ 
DA GALILEIA / NAZARÉ / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos nosso hotel para 
conhecer o rio Jordão, onde Jesus 
foi batizado, para renovação das 
promessas do batismo.  De lá 
seguiremos para Caná da Galileia, 
local do primeiro milagre de 
Jesus, e seguiremos então para 
Nazaré, para visitar a Basílica da 
Anunciação e a Igreja de São José. 

De lá seguiremos para nosso hotel 
em Jerusalém. Almoço e jantar.

6º DIA – JERUSALÉM / BELÉM / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Visitaremos o 
Pater Noster, monte das Oliveiras, 
Dominus Flevit, Ghetsemani e a 
igreja da Agonia (também conhecida 
como igreja de Todas as Nações). À 
tarde, seguiremos para Belém para 
visitar a basílica da Natividade de 
Jesus. Retornaremos a Jerusalém. 
Almoço e jantar.

7º DIA – JERUSALÉM
Café da manhã. Realizaremos a 
Via Sacra pelas ruas de Jerusalém 
Antiga, a caminho do Calvário e do 
Santo Sepulcro. À tarde, visitaremos 
o muro das Lamentações, monte 
Sião (zona ocupada pelo rei David), 
Cenáculo, basílica da Dormição 
e Ein Karem (local onde Maria foi 
visitar sua prima Isabel, ambas 
grávidas, e aí permaneceu por 3 
meses). Almoço e jantar.

8º DIA – JERUSALÉM / MAR 
MORTO / QUMRAN / MASADA / 
JERUSALÉM
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o mar Morto (ponto mais baixo da 
Terra, 360m abaixo do nível do mar 
e 10 vezes mais salgado que o 
Mar Mediterrâneo), Qumran, onde 
foram encontrados os manuscritos 
do mar Morto e Masada, fortaleza 
construída pelo Rei Heródes, e 
que abrigou o episódio histórico 
da resistência do povo Judeu aos 
Romanos. Almoço e jantar.

9º DIA – JERUSALÉM / MONTE 
NEBO / MADABA / AMMAN
Café da manhã. Sairemos logo cedo 
com destino a Amman, capital da 
Jordânia. No caminho visitaremos 
o monte Nebo, local onde acredita-
se que Moisés avistou a “Terra 
Prometida”, e Madaba, conhecida 
como cidade dos mosaicos. Almoço 
e jantar.

10º DIA – AMMAN / JERASH / 
PETRA
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos Jerash, cidade estilo 
romana, uma das mais belas 
da Jordânia, e ainda hoje muito 
bem preservada. Após o almoço 
partiremos com destino a Petra, 
eleita recentemente uma das sete 
maravilhas do mundo moderno. 
Almoço e jantar.

Cafarnaum

Petra

Jerusalém

Nazareth

Belém
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11º DIA – PETRA / AQABA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
esta maravilhosa cidade, toda ela 
esculpida em rochas pelo povo 
Nabateu. Preparem-se, pois hoje 
será o dia em que mais andaremos 
em nossa peregrinação. Mas não 
se preocupem, porque a visita vale 
todo o sacrifício! À tarde seguiremos 
viagem para Aqaba, à beira do mar 
Vermelho. Almoço e jantar.

12º DIA –  AQABA / MONTE SINAI
Café da manhã. Em horário 
oportuno deixaremos Aqaba com 
destino ao monte Sinai, já no Egito. 
Chegada ao monte  Sinai para 
acomodação. Almoço e jantar.

13º DIA – MONTE SINAI / CANAL 
DE SUEZ / CAIRO
Café da manhã. Pela manhã, visita 
do monastério de Santa Catarina, 
onde poderemos visualizar a tão 
famosa “Sarça Ardente”, de onde 
apareceu a Moisés o anjo do 
Senhor. Sairemos, então,  com 
destino ao Cairo, atravessando 
o canal de Suez. No caminho, 

teremos a oportunidade de admirar 
a deslumbrante vista do mar 
Vermelho, atravessado por Moisés 
durante sua fuga do Egito. Teremos 
também a  oportunidade de 
conhecer um verdadeiro Oásis no 
deserto, local dos famosos “Poços 
de Moisés”, se o horário permitir. 
Almoço e jantar.

14º DIA – CAIRO / MEMPHIS / 
SAKKARA / CAIRO 
Café da manhã. Viajaremos até 
Memphis, onde visitaremos as 
colossais estátuas de Ramsés II e a 
Esfinge de Alabastro. Em Sakkara, 
visitaremos a pirâmide Escalonada 
do faraó Zozer, a pirâmide do 
faraó Unas e uma das “Mastabas” 
ou tumbas. À tarde, seguiremos 
para Gizé onde visitaremos as 
três pirâmides: Quéops, Keffren 
e Miquerinos. Visitaremos ainda 
a Esfinge e o Templo do Vale. À 
noite, faremos um passeio de barco 
pelo rio Nilo, onde apreciaremos 
um show de música e dança típicas 
durante nosso jantar a bordo. 
Almoço e jantar.

15º DIA – CAIRO
Café da manhã. Sairemos para 
um city tour da cidade do Cairo, 
visitando a cidade Antiga, igreja 
de São Sérgio construída sobre 
uma cripta onde acredita-se que 
permaneceu a Sagrada Família 
durante sua fuga ao Egito, sinagoga 
de Bem Ezra, cidadela de Saladino 
(local que oferece a melhor vista 
panorâmica da cidade), mesquita 
de Mohamed Ali (ou mesquita de 
Alabastro), museu do Cairo (com 
entrada) e mercado de Khan El 
Khalili. Almoço e jantar.

16º DIA – CAIRO / SÃO PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

17º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo - Guarulhos - e fim de 
nossos serviços.

Aqaba

GizéMonte Sinai

Poços das Águas Amargas

Cidadela de Saladino

Confira nosso
parcelamento sem juros

Confira nosso
parcelamento sem juros

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Aurora Boreal - A Lielu turismo te leva 
para “caçar” este fenômeno da natureza!

Clique aqui para ver o roteiro completo em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Itália, Eslovênia, Croácia e Bósnia
20 dias

2º DIA – ROMA
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado para o hotel. Jantar.

3º DIA – ROMA
Café da manhã. Hoje visitaremos o 
museu do Vaticano, praça e basílica 
de São Pedro e capela Sistina pela 
manhã. Após o almoço faremos 
city tour panorâmico da cidade de 
Roma, incluindo a basílica de São 
Paulo Extramuros, basílica de São 
João de Latrão, Foros Romanos 
e muito mais. À noite poderemos 
passear pelas ruas da “Cidade 
Eterna”. Jantar.

4º DIA – ROMA / ASSIS
Café da manhã. Hoje dedicaremos 

1º DIA – SÃO PAULO / ROMA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Roma, com escala a confirmar.

nosso dia a um passeio à pé pela 
cidade de Roma. Para chegarmos 
ao início dele, tomaremos o 
metrô (bilhete não incluído). E 
aí começaremos nossa festa da 
beleza, arte e compras. Ao final da 
tarde seguiremos viagem até Assis. 
Jantar.

Assis

Vaticano

Neste roteiro teremos duas gratas surpresas:

A primeira ficará por conta de conhecer uma boa parte da Itália do norte. Começaremos nosso passeio em Roma e subiremos, 
através da Toscana, para chegar a Veneza, a cidade dos canais. Prepare-se, pois esta cidade costuma impressionar.

A segunda surpresa, não menos importante, ficará por conta de nossa visista à costa oeste do mar Adriático. Nela 
veremos não só a Croácia como também a Bósnia Herzegovina e Medjugorje. Região de beleza natural exótica, 
os Balcas nos apresentarão uma paisagem completamente diferente daquela que teremos visto na Itália. 

Operadora
®
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:

- 9 noites na Itália
- 5 noites na Croácia
- 3 noites na Bósnia
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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vista da cidade. Conheceremos a 
Catedral de Santa Maria das Flores, 
com sua cúpula de Brunelleschi 
(um dos símbolos mais famosos de 
Florença, e a quarta maior igreja da 
Europa). Visitaremos o Campanário 
(obra do grande mestre Giotto), 
o Batistério, com suas célebres 
portas de bronze e, entre elas, 
“As Portas do Paraíso”. Veremos 
ainda a “piazza della Signoria,” 
dominada pelo imponente “Palazzo 
Vecchio” (um dos mais importantes 
exemplos de palácios medievais 
na Itália), a Igreja da Santa Cruz 
(sem ingresso), a Academia - 
galeria que abriga o famoso Davi 
de Michelangelo (sem ingresso), 
a Ponte Vecchio, e muitos outros 
lugares que deixarão lembranças. 
Após este city tour seguiremos 
viagem a Lucca, também na 
Toscana, aonde pernoitaremos. 
Jantar.

9º DIA – LUCCA / PISA / LUCCA
Café da manhã. Nossa manhã 
dedicaremos a um city tour pela 
cidade de Lucca. Medieval, com 
aspecto bucólico, e encerrando 
uma belíssima catedral, Lucca nos 
presenteará com uma outra visão 
desta mesma região das artes, que 
é a Toscana. À tarde, visitaremos a 
cidade de Pisa, para conhecer a tão 
linda quanto famosa Torre de Pisa. 
Preparem-se pois esta vista não 
se esquece em uma vida. Ao cabo 
do dia retornaremos a Lucca para 
nosso jantar.Florença

Lucca

5º DIA – ASSIS
Café da manhã. Pela manhã 
visitaremos a basílica de São 
Francisco de Assis (local onde 
está enterrado o Santo, e um dos 
principais santuários cristãos do 
mundo), a igreja de Santa Clara, 
a basílica de Santa Maria dos 
Anjos e a Porciúncula. Pela tarde, 
seguiremos viagem a Cássia, para 
conhecer a cidade de Santa Rita, 
o mosteiro em que viveu e sua 
belíssima história. Retorno a Assis 
e jantar.

6º DIA – ASSIS / SIENA
Café da manhã. Pela manhã 
deixaremos a cidade de Assis, na 
região da Umbria, região de bons 
azeites, para seguir em direção 
à famosa região da Toscana, a 
região dos vinhos e do lazer, mais 
precisamente para a cidade de 
Siena. Em Siena realizaremos 
nosso city tour para visitar esta 
que é uma das mais belas cidades 
medievais da Itália. É nela que 

acontece o Palio, a famosa corrida 
de cavalos em volta de uma praça 
medieval. Visitaremos a catedral, a 
igreja de São Domenico, a piazza 
Del Campo, a parte antiga da 
cidade e muito mais. Jantar.

7º DIA – SIENA / MONTALCINO / 
SIENA
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a Baco. O deus do vinho 
será lembrado pois percorrermos a 
região da Itália que abriga a Meca 
do Vinho, a cidade de Montalcino, 
de onde vem o tão famoso vinho 
Brunello di Montalcino. Teremos 
tempo para uma degustação sem a 
qual nosso dia não seria completo. 
Ao final do dia retornaremos a 
Siena para nosso pernoite. Almoço.

8º DIA – SIENA / FLORENÇA / 
LUCCA
Café da manhã. Pela manhã 
seguiremos viagem com destino 
à bela cidade de Florença. 
Passaremos pela “viale dei Colli” 
e pela “piazza Michelangelo,” de 
onde admiraremos inesquecível 

Siena

Assis

Montalcino
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11º DIA – VENEZA / LJUBLJANA 
/ ZAGREB
Café da manhã. Deixaremos 
Veneza cedo com destino a 
Zagreb, passando pelo caminho 
por Ljubljana, a capital da Slovênia, 
com sua atmosfera tranquila de 
cidade pequena, medieval e rústica. 
Lagos e florestas compõem nosso 
caminho. Em nossa chegada a 
Zagreb, realizaremos um giro pela 
cidade e seguiremos para nosso 
hotel para jantar e acomodação.

12º DIA – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 
a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – 
não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

10º DIA – LUCCA / PÁDUA / 
VENEZA
Café da manhã. Pela manhã 
continuaremos nossa viagem 
com destino a Veneza e, no 
caminho, visitaremos a Basílica 
de Santo Antônio de Pádua, o 
Santo Portugues. Na chegada, 
conheceremos esta magnífica 
cidade que é Veneza. Passaremos 
pela “piazza San Marco” (símbolo e 
centro da vida pública da cidade), 
pela basílica de San Marco, 
veremos o palácio Ducal (moradia 
dos Doges), passaremos pela Ponte 
dos Suspiros, que liga o palácio 
e as “Prigione Nuove” (antigas 
prisões construídas no século XV) 
e veremos a Ponte de Rialto, entre 
tantos outros locais inesquecíveis. 
Acomodação e jantar.

13º DIA – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

14º DIA – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

Plitvice Lakes

Ljubljana

SplitVeneza Zagreb

Pisa
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17º DIA – SARAJEVO / 
DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

18º DIA – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 

15º DIA – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 
este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

16º DIA – MEDJUGORJE / 
MOSTAR / SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

19º DIA – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

20º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Confira nosso
parcelamento sem juros

Dubrovnik

Mostar

Medjugorje

Sarajevo

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Eslovênia, Croácia e Bósnia
11 dias

2º DIA – VENEZA / LJUBLJANA / 
ZAGREB
Chegada ao aeroporto de Veneza, 
recepção e início do passeio com 
destino a Zagreb, passando pelo 
caminho por Ljubljana, a capital 
da Slovênia, com sua atmosfera 
tranquila de cidade pequena, 
medieval e rústica. Lagos e 
florestas compõem nosso caminho. 
Em nossa chegada a Zagreb, 
realizaremos um giro pela cidade e 
seguiremos para nosso hotel para 
jantar e acomodação.

3º DIA – ZAGREB
Café da manhã. Pela manhã 
realizaremos um city tour de Zagreb, 

1º DIA – SÃO PAULO / VENEZA
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Veneza, com escala a confirmar.

a capital da Croácia e cidade 
belíssima por sua arquitetura, que 
reflete a grandiosidade do antigo 
Império Austro-Húngaro. Veremos 
a Praça e Catedral de São Marcos – Veneza

Operadora
®
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:

- 5 noites na Croácia
- 3 noites na Bósnia
- acomodação em hotéis categorias: primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

®

Ljubljana

Eis que nesta viagem conheceremos a costa leste do Mar Adriático. Sim, a oeste a costa da Itália, a leste a costa da 
Croácia, que visitaremos. E que região mais linda é esta!!! Lagos de tirar o fôlego, paisagens que mesclam o verde da 
natureza  com as rochas de formação destes belíssimos países, muita história, inclusive o episódio que serviu como 
estopim para a eclosão da 1ª Guerra Mundial aconteceu aqui. Eis que de história este roteiro é repleto também... 
Beleza natural exótica e ímpar, à beira mar, é o que encontraremos a dizer chega, especialmente em Dubrovnik! E 
ainda conheceremos a cidade de Medjugorje, na Bósnia Herzegóvina, local de aparições, ainda não reconhecidas 
pela igreja, de Nossa Senhora... ufa, quanta coisa aproveitaremos nesta aventura aqui. Vamos embarcar nela juntos?

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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este é um lugar para recarregarmos 
nossas baterias, à espera de nossa 
seqüência de viagem. Jantar e 
acomodação.

7º DIA – MEDJUGORJE / MOSTAR 
/ SARAJEVO
Café da manhã. Deixaremos 
Medjugorje cedo, para que 
possamos chegar logo a Mostar, uma 
linda cidade medieval encantadora, 
parcialmente destruída pela guerra 
da Bósnia, mas reconstruída e onde 
visitaremos a Igreja de São Pedro 
e São Paulo, a Torre do Relógio, 
a ponte Stari-Most, ou ponte 
antiga, totalmente reconstruída 
em seus moldes originais, e muito 
mais. Seguiremos então viagem a 
Sarajevo, para conhecer a capital 
da Bósnia Herzegóvina, repleta de 
influências turcas e muçulmanas 
em sua composição. Será um dia 
repleto, mas interessantíssimo. 
Prepare-se. Jantar e acomodação.

8º DIA – SARAJEVO / DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Sarajevo cedo, para seguir a 
Dubrovnik, o ponto final de nossa 
aventura. Lá realizaremos nosso 
city tour para visitar a cidade 
antiga de Dubrovnik, com seu 
“casco”. Encontraremos vistas 
deslumbrantes, e assimilaremos 
uma arquitetura única, em ambiente 
artístico de opulência cultural. 
Jantar e acomodação.

não a de Veneza, já vista – o prédio 
do Parlamento e a torre medieval 
de Lotrscak. Visitaremos esta 
catedral neo-gótica fantástica por 
dentro e por fora e conheceremos a 
parte antiga desta cidade. Teremos 
então tempo livre para visitar 
as pitorescas lojinhas do lugar. 
Retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

4º DIA – ZAGREB / PLITVICE 
LAKES / SPLIT
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos Zagreb com destino a 
Split, passando por Plitvice Lakes. 
Este parque é ligado por diversas 
cachoeiras, cercado por floresta 
e pontes de madeira. Um sonho 
para qualquer amante da natureza. 
Declarado patrimônio mundial pela 
Unesco, este parque apresenta um 
milagre da natureza, e um banho 
de beleza para nossos olhos. 
Renovados pela vista seguiremos 
viagem a Split, cidade de praia 
onde pernoitaremos. Jantar.

5º DIA – SPLIT / MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city tour por Split, para 
conhecer as praias do mar Adriático 
neste pedacinho da Europa. 
Almoçaremos e seguiremos viagem 
a Medjugorje. O caminho não é 
longo de forma que lá chegaremos 
antes do final da tarde. Na chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
contemplação, descanso e jantar.

6º DIA – MEDJUGORJE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer esta cidade 
localizada na Bósnia Herzegóvina. 
Aqui teria havido uma aparição 
de Nossa Senhora a um grupo 
de crianças, em 1981. Graças a 
tal aparição, um pequeno vilarejo 
transformou-se em local de 
peregrinação do mundo inteiro. 
E embora tal aparição não seja 
reconhecida pela Igreja Católica, 
esta paisagem bucólica nos 
remeterá à contemplação. Região 
de natureza extremamente bela, 

Zagreb

Plitvice Lakes

Split

Mostar

Medjugorje
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9º DIA – DUBROVNIK
Café da manhã. Hoje o dia será 
livre para que cada um decida que 
passeio realizará nesta cidade ou 
região, que marcará o final de nossa 
aventura. Alguns poderão optar por 
um passeio opcional a Montenegro, 
outros ainda a Mostar, outros 
ainda poderão ingressar em um 
cruzeiro para ver o por do sol, e há 
quem possa preferir simplesmente 
caminhar por Dubrovník, o dia 
inteiro. Esses serão passeios 
opcionais, para que cada um possa 
satisfazer seu desejo pessoal. 
Ao cabo do dia, nosso jantar de 
despedida. Acomodação.

10º DIA – DUBROVNIK / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 
seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar.

11º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços. 

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem.

Dubrovnik

DubrovnikSarajevo

Confira nosso
parcelamento sem juros

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/


63Plitvice Lake

Plitvice Lakes - A Lielu Turismo te leva 
para conhecer a beleza natural da Croácia!

roteiro completo nas págs. 56 e 60. Também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Turquia Fabulosa
13 dias

3º DIA – ISTAMBUL / TRÓIA / 
CANAKKALE
Café da manhã. Hoje deixaremos 
o hotel em Istambul em ônibus 
com destino a Canakkale, cidade 
situada na margem asiática do 
Estreito de Dardanelos. Almoço. 
Seguiremos então viagem para 
Tróia, famosa cidade antiga que 
evoca, por si só, outro nome poético 
da Ilíada de Homero. Visitaremos o 
cavalo de Tróia, que serviu como 
esconderijo para guerreiros. Jantar 
e acomodação.

1º DIA – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Hoje cada um se apresentará no 
aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, onde o 
representante da Lielu Turismo 
estará auxiliando os passageiros 
para embarque com destino a 
Istambul, com escala a confirmar.

2º DIA – ISTAMBUL
Chegada ao aeroporto, recepção e 
traslado ao hotel para acomodação. 
Dependendo do horário de 
chegada, o jantar será incluído.

Operadora
®
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:

- 3 noites em Istambul
- 1 noite em Canakkale
- 1 noite em Kusadasi
- 1 noite em Pamukkale
- 1 noite em Konya
- 2 noites em Capadócia
- 1 noite em Ankara
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- todas as visitas descritas no roteiro já inclusas
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio
- seguro viagem e bagagem

* não inclui bebidas
** da 1ª à última cidade do roteiro, não incluindo refeições em conexões e/ou escalas.

Obs: A ordem das visitas/cidades poderá ser alterada para melhor aproveitamento e/ou 
questões operacionais.

A Turquia povoa nossos pensamentos com uma aura de mistério e surpresa, um misto de antigo e novo, algo 
que faz com que o ocidente e o oriente se encontrem em um mesmo lugar, e em um emaranhado cultural que 
forma o que a Turquia é hoje. Um país predominantemente islâmico, entretanto aberto às mulheres; um país 
com arraigados traços religiosos, mas que há tempo batalha para ser aceito pela União Europeia, um país de 
belezas naturais como o estreito de Bósforo, as formações rochosas da Capadócia e as Cascatas de Algodão, 
em Pammukale, na antiga Hierápolis, com o perdão do pleonasmo. Ao mesmo tempo, um país que abriga a 
moderna Istambul, sucessora da famosa Constantinopla, em que o emblemático Grande Bazar nos apresenta 
um modo próprio de viver e pensar, e comprar também, porque não o dizer... Ahhh, sim, eis um destino que 
merece nossa visita!

®

Istambul

saída prevista:

OUTUBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – CANAKKALE / 
PERGAMON / IZMIR / KUSADASI
Café da manhã. Sairemos 
para Bergamo (Pérgamo) onde 
visitaremos a Acrópole, os templos 
de Trajano, Atenea Polias, Heras, 
a biblioteca, o ginásio e o altar 
de Pégamo, estrutura dedicada 
a Zeus Sóter. Na parte inferior da 
cidade, veremos ainda as ruínas 
de uma Basílica Romana chamada 
“vermelha”, por causa da cor de 
seus tijolos. Visitaremos Askleipion. 
Almoço. Continuaremos até Izmir, 
cidade natal destes deuses, e de 
outras figuras como Homero, São 
Policarpo e São Irineu de Lyon. 
São Policarpo faz parte do grupo 
dos apostólicos, que conviveram 
com os primeiros apóstolos. 
Policarpo foi martirizado em Izmir, 
em 156 quando retornou de Roma. 
A estadia de São João Evangelista 
em Éfeso bem poderia constituir a 
causa do desenvolvimento precoce 

do Cristianismo nesta cidade de 
Izmir e seus arredores. Visitaremos 
a Igreja de São Policarpo. Jantar e 
acomodação em Kusadasi.

5º DIA – KUSADASI / ÉFESO / 
LAODICEIA / PAMUKKALE
Café da manhã. Hoje é dia de 
seguirmos para Éfeso, onde 
poderemos ver as ruínas da cidade 
em que Paulo morou por dois anos, 
e onde criou uma grande base 
missionária. Foi para lá também 
que enviou uma de suas epístolas. 
Visitaremos o famoso anfiteatro, 
(nas cidades gregas da época, o 
anfiteatro era o local habitual de 
reunião do povo, e este anfiteatro em 
particular apresenta uma das mais 
vívidas cenas do Novo Testamento, 
já que foi o lugar onde Demétrio e 
seus companheiros, lideraram a 
multidão na grande revolta contra 
Paulo, devido ao culto à Diana, e à 
diminuição da venda das miniaturas 
do templo, que os ourives faziam 
e comercializavam - Atos19:23-
41). O Templo da “Grande Diana 
dos Efésios”, a Ágora (praça do 
mercado), os banhos romanos, a 
biblioteca de Celso, o Templo de 
Otantik, a Igreja da Virgem Maria, 
e a visita da Basílica de São João 
(onde foi sepultado o apóstolo), 
e à casa de Maria, completarão 
esta nossa manhã repleta de 
atividades emocionantes. Almoço. 
Continuaremos viagem para 

Laodicéia onde visitaremos as 
ruínas dos teatros e uma pista de 
corridas. Em seguida, partiremos 
para Pamukkale, para jantar e 
acomodação.

6º DIA – PAMUKKALE / KONYA
Café da manhã. Visitaremos 
Pamukkale, cidade famosa por 
suas águas termais, pelo cálcio 
petrificado e pelas cachoeiras que 
formam um único show em suas 
montanhas brancas de algodão. 
Visitaremos a antiga cidade de 
Hierápolis, como seu nome sugere, 
“Cidade Sagrada”. Almoço e 
sequencia da viagem com destino 
a KONYA. Jantar e acomodação.

7º DIA – KONYA / CAPADÓCIA
Café da manhã. Visitaremos o 
mausoléu de Mevlana e partiremos 
com destino à Capadócia. 
Almoço. Visitaremos então o Vale 
de Goreme, incrível complexo 
monástico bizantino, composto 
por igrejas escavadas na rocha 
com belos afrescos. Visitaremos 
também as aldeias ancestrais de 
Uchisar, fortaleza natural. Jantar e 
acomodação. 

8º DIA – CAPADÓCIA
Café da manhã. Hoje participaremos 
de uma excursão de dia inteiro, 
com almoço, para a região da 
Capadócia. Localizada entre três 
cidades na Turquia, a saber, Kirsehir, 

Tróia

Kusadasi Éfeso

Pamukkale
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10º DIA – ANKARA / ISTANBUL
Café da manhã. Seguiremos 
viagem de ônibus com destino a 
Istambul. Chegaremos a Istambul 
para visitar o Grande Bazar. À 
noite, jantar em restaurante no 
bairro de Sultanahmet e retorno ao 
hotel para acomodação.

11º DIA – ISTAMBUL
Café da manhã. Hoje realizaremos 
um city-tour incluindo a Basílica 
de Santa Sophia, o Hipódromo 
Romano, a Mesquita Azul e 
o Palácio Topkapi. Almoço. À 
tarde, passearemos pelo Bósforo 
e visitaremos o Mercado de 
Especiarias. Jantar e acomodação.

12º DIA – ISTAMBUL / SÃO 
PAULO
Café da manhã (se o horário do 
vôo permitir). Em horário oportuno, 

Nigde, Kayseri a Capadócia abriga 
alguns monumentos naturais 
impressionantes. Entre eles, 
encontraremos as “Chaminés 
de Fada”, grandes colunas 
naturais formadas pela erosão. 
Conheceremos também Ortahisar, 
Urgup, ou a aldeia de cerâmica. 
Visitaremos Avanos e a cidade 
subterrânea utilizada para o 
armazenamento de grãos. Tendo 
quartos e poços de ventilação, este 
lugar era usado como um refúgio 
contra a invasão de inimigos. Jantar 
e acomodação.
(Neste dia ao amanhecer e como 
opcional, pode-se realizar um 
passeio de balão pela região).

9º DIA – CAPADÓCIA / ANKARA
Café da manhã. Sairemos 
com detino a Ankara. Almoço. 
Visitaremos a cidade e o  mausoléu 
de ATATURK. Jantar e acomodação.

seguiremos ao aeroporto para 
embarque com destino a São 
Paulo, com escala a confirmar. 

13º DIA – SÃO PAULO
Chegada a São Paulo, aeroporto 
de Guarulhos, e fim de nossos 
serviços.

Temos certeza de que apreciarão 
esta experiência, e esperamos vê-
los em sua próxima oportunidade 
de viagem!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Capadócia

Istambul

Ankara

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Agora as viagens de Lielu Turismo estãoAgora as viagens de Lielu Turismo estão
dividas em 3 catálogos diferentes:dividas em 3 catálogos diferentes:

ClássicosClássicos
Para você que está iniciando sua 
carreira de viagens internacionais, aqui 
vão os roteiros que povoam os sonhos 
da maioria de nossos novos viajantes.

ExóticosExóticos
Para você que já conhece o mundo inteiro 
e que tem dificuldade para encontrar 
roteiros inéditos, preparamos este 
catálogo de roteiros exóticos.

Esperamos que estas idéias lhe agradem.

Clássicos ExóticosClássicos Exóticos
Para você que já viaja pelo mundo 
há algum tempo, e já tem uma boa 
bagagem de viagens, aqui vão algumas 
idéias de destinos que poderão agradar!

Solicite os catálogos ou baixe a versão on-line em nosso site

https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br
https://www.lieluturismo.com.br/
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Exoticos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos.pdf
https://lieluturismo.com.br/wp-content/uploads/2020/08/Catalogo-Digital-Classicos-Exoticos.pdf
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Lielu Operadora de Viagens e Turismo

Rua Dr. Erasmo Teixeira de Assunção, 164
Jd. Leonor - São Paulo - SP
CEP: 05658-060
Tels.: (11) 3372-1440 ou 3083-5720

Novidades da Lielu Turismo
roteiros completos em nosso site

Cáucaso - Explore o Azerbaijão, a Geórgia 

e a Armênia com a Lielu Turismo!

Aurora Boreal - Uma linda viagem para ver 

este sensacional fenômeno da natureza!

China Exuberante - A Lielu te leva para 

conhecer algumas das 7 maravilhas do mundo!

Canadá Espetacular - de Leste a 
Oeste - Uma viagem encantadora  com a 

Lielu Turismo!
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www.lieluturismo.com.br
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