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Safari na África do Sul
A vida por outro ângulo!
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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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Estimados passageiros,

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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Viajar com a agência LieLu foi muito prazeroso. Desde o 
primeiro momento, no pré embarque, até o último dia. Ricardo 
mostrou-se muito profissional, mas sem ser distante, digo, 
mostrou-se atencioso, amigo e simpático a todos sem perder o 
profissionalismo, demonstrando grande caráter e empatia, o que 
transmite excelente imagem e traz segurança. 

Quanto à China, o destino é incrível. Fiquei maravilhada com o 
país quanto ao enorme potencial de desenvolvimento,  cidades 
moderníssimas, muito limpas, iluminadas e floridas. Não 

imaginava tanto desenvolvimento. Excetuando-se um ou dois dias mais cansativos, tudo 
foi muito bem conduzido, sempre com o companheirismo do Ricardo e, repito, sem perder 
o profissionalismo e liderança.  O grupo, mesmo sendo numeroso e diverso, soube em sua 
maioria respeitar horários e pré definições. 

Já havia expressado meu desejo de retornar com meu marido, pois ele esteve há 15 anos 
numa China totalmente provinciana; a mudança e desenvolvimento ocorreram tão rapidamente 
que não se pode dizer - “já fui há China, não preciso  voltar lá “ - ao contrário,  penso que a 
cada 5 anos as grandes cidades chinesas ficam irreconhecíveis e cada viagem para lá será 
repleta de novidades.

Sobre os hotéis, todos muito bons, confortáveis e bem localizados. 

Se não fosse essa inesperada e estranha situação da pandemia, certamente já teria confirmado 
meu retorno à China com a LieLu.

Maria Angela Belluca Margoni - Piracicaba (SP)
China Exuberante - mar/2019

®

Viajar com a Lielu é sempre uma garantia de viagem perfeita.  Eles 
são gentis, solícitos e nos acompanham pra todo e qualquer lugar 
onde quer que vamos. Não tenho palavras pra agradecer a todos 
desta agência, desde o atendimento, onde fechamos via telefone, até 
os guias que me acompanharam nesta minha segunda viagem com 
esta agência. Além deles, os guias locais também são nota 1.000.

Minha viagem ao Egito foi mais um sonho realizado. Ficar em um 
hotel onde você já acorda com as pirâmides à sua frente é demais. 
As visitas, sempre monitoradas, e os colegas viajantes animados 
também; mesmo com todo o calor do deserto.

Agora… dormir no meio do deserto... que experiência inesquecível. Assim como ver o mar Vermelho, 
que é azul; a represa de Aswan e tantos itens que me fascinaram faz com que eu continue fiel a esta 
empresa de turismo.

Tania Maria Fernandes - Itu (SP)
Egito Espetacular com cruzeiro e Biblioteca de Alexandria - out/2019 + 2 viagens com a Lielu
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Depoimentos

Leia mais depoimentos de nossos clientes em nossa 
página do Facebook:

facebook.com/lielutur

Realização de um dos meus sonhos: conhecer a Índia e aí 
estou eu em frente ao Taj Mahal! Pude me deliciar com a 
gastronomia local, com a diversidade cultural e me encantar 
com cada detalhe de cada lugar, percebendo pelos 5 sentidos 
o misticismo que impregna o país. Em Varanasi, conhecemos 
um pouco da alma da Índia, com suas tradições religiosas 
e a magia do rio Ganges. Em Nova Delhi, foi uma alegre 
aventura conhecer as ruas agitadas do centro na garupa de 
uma bicicleta. Em Jaipur, a aventura de chegar ao Forte de 

Amber levada por um elefante e me encantar com a sala espelhada. Em Agra, pude me 
extasiar ao conhecer o Taj Mahal. E quanto mais foi visto na Índia...

No Nepal, um dos países mais pobres do mundo, deparei-me com grande riqueza cultural, 
com a vida simples das pessoas girando ao redor dos Himalaias: uma paisagem estonteante 
avistar o Monte Everest do alto de um avião! Kathmandu, Bungamati, Khokana, Patan, 
Bhaktapur foram algumas de tantas localidades que me arrebataram o fôlego.  

Foi com a Lielu que cheguei lá. Sem nenhum problema de qualquer natureza, todo o tempo 
não só me senti em segurança, mas abraçada pelo cuidado desta família. Cada detalhe 
do roteiro da viagem guardo em minha memória e nas fotos registradas por eles. Além 
do cuidado com cada passageiro, a Lielu acompanha-nos com profissionalismo. Foi com 
esta receita de carinho e seriedade que a empresa me conquistou, tanto na minha primeira 
viagem com eles quanto nesta que foi a minha segunda viagem com a Lielu.

Com certeza, nos encontraremos em breve em minhas próximas viagens!

Cecilia Sica Cautiero Abi-Acl - Belo Horizonte (MG)
Índia e Nepal - set/2019 + 3 viagens com a Lielu

http://www.facebook.com/lielutur
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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 Turismo

95,57%

4,43%

Ano de 2019
Passageiros
Confirmados

Passageiros Cancelados ou 
Remanejados

®
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a viagem é longa, e hoje teremos 
tempo para nos recuperarmos dela. 
Jantar.

4º DIA – HO CHI MINH
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a visitar duas das 
principais atrações de Ho Chi Minh 
e vizinhanças. A antiga Saigon 
hoje é chamada Ho Chi Min em 
homenagem ao líder que lutou 
contra o imperialismo francês 
e as invasões japonesas. Pela 
manhã será a vez de visitarmos 
os famosos túneis de “Củ Chi”, 
construídos a cerca de 70 
quilômetros da cidade de Ho Chi 

1º DIA – SÃO PAULO / HO CHI 
MINH
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 Ho Chi Minh, no Vietnam, 
com escala a confirmar.

2º DIA – VÔO
Dia de viagem à Ho Chi Minh.

3º DIA – HO CHI MINH
Chegaremos a Ho Chi Minh e 
seguiremos para nosso hotel, para 
nosso descanso merecido. Afinal, 

Minh. Esse complexo de túneis 
subterrâneos foi usado durante a 
Guerra do Vietnam. Almoçaremos 
e retornaremos à cidade para um 
city tour à tarde. Passaremos pela 
famosa Catedral de Notre Dame, o 

Ho Chi Minh

Operadora
®
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:

- 8 noites no Vietnam
- 2 noites no Laos
- 4 noites no Camboja
- acomodação em hotéis categoria: primeira ou luxo
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- refeições 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.

Eis que é possível conhecer o Oriente, e se espantar com suas belezas extraordinárias. Foi assim quando 
inauguramos nossa aventura à China Exuberante, e é assim que, como regra, quem viaja ao Vietnam pensa! 
De agora em diante, nós da Lielu Operadora, também os levaremos a conhecer esta pérola de destino. Em 
uma viagem inesquecível para conhecer a Indochina, percorreremos os mais belos caminhos do Vietnam, Laos 
e Cambodia, com direito a pôres do sol inesquecíveis, muitas experiências gastronômicas, e o contato com 
uma cultura para lá de distante da nossa, e por isso mesmo tão enriquecedora. E isso tudo sempre viajando 
em ótima companhia!

Vietnam, Laos e Camboja
18 dias®

saída prevista:

JAN ou FEV
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Palácio Presidencial, o Museu da 
Guerra e o mercado local de Bến 
Thành. Seguiremos então para um 
delicioso jantar em um pitoresco 
barco em um cruzeiro pelo Rio 
Saigon. Cozinha contemporânea 
Indochinesa nos aguardará, para 
nos inspirar em um jantar que 
mistura show e buffet. Almoço e 
Jantar.

5º DIA – HO CHI MINH / DELTA DO 
MEKONG / HO CHI MINH
Café da manhã. Hoje continuaremos 
a desbravar o coração e a alma do 
Vietnam explorando o fascinante 
Delta do Rio Mekong com seus 
exóticos mercados flutuantes, super 
coloridos por suas frutas e legumes. 
Enquanto viajamos pela principal via 
de transporte do Vietnam, veremos 
o que parecerá ser um interminável 
campo de arroz. Um grande 
quebra-cabeças de peças verdes 
de todos os tons. Ao passarmos por 
“Mỹ Tho”, visitaremos a Pagoda de 
“Vĩnh Tràng”. Seguiremos então em 
uma sampana motorizada para uma 

fascinante viagem através do vasto 
estuário do Delta do Rio Mekong. 
As atividades diárias e agricultura 
desta região nos encantarão. 
Por sua abundância em campos 
de arroz, esta região é também 
conhecida como a “cumbuca de 
arroz do Vietnam”. Visitaremos hoje 
ainda um pomar em uma das muitas 
ilhas deste rio. Andar pelo coração 
verde do Delta do Rio Mekong, 
para visitar a casa de um plantador 
de arroz, coroará nossa aventura 
do dia. E como ninguém é de ferro, 
chegaremos, à hora do jantar, a um 
restaurante local para provar mais 
um pouco dessa culinária típica e 
peculiar. Almoço e Jantar.

6º DIA – HO CHI MINH / DA NANG 
/ HỘI AN
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
aeroporto para tomar um voo com 
destino a Da Nang. Em nossa 
chegada, seguiremos para nosso 
almoço. A seguir, visitaremos, à pé, 
uma parte das históricas casas de 
comércio e comunitárias da região, 

pagodas e templos, a famosa Ponte 
Coberta Japonesa e o mercado. 
Com suas ruelas perpendiculares 
e paralelas, Hội An nos oferece 
uma linda viagem no tempo de 
volta ao século XVI, época áurea 
onde eram um dos principais portos 
do oriente. Hoje listada como 
Patrimônio Cultural da Humanidade 
pela UNESCO, com suas casas 
baixas de telhados de azulejos, 
nos mostrando um ambiente que 
mistura o chinês e o vietnamita. 
Aqui ouviremos um ruído suave e 
constante de máquinas de costura, 
isto porque a cidade é lar de 
centenas de alfaiates e suas lojas. 
Algumas delas abertas ao público, 
ainda hoje exibem sua formatação 
original, incluindo mobília e 
cerâmicas. Muitas dessas casas 
pertencem às mesmas famílias por 
incontáveis gerações. Ao final de 
nosso dia, chegaremos ao nosso 
hotel para jantar. Almoço e Jantar.

   

7º DIA – HỘI AN / HUẾ
Café da manhã. Seguiremos hoje 
para o norte, para a cidade de Huế. 
Percorreremos uma rota cênica, 
margeando o Mar do Sul da China, 
que nos levará à espetacular Hai 
Van Pass, uma estrada de cerca de 
20 quilômetros ligando a cidade de 
Da Nang a Lăng Cô na província de 
Huế. Situada a 500 metros acima do 
nível do mar, trata-se da mais alta 
estrada do Vietnam. À medida em 
que percorreremos essa estrada, 
seremos presenteados com vistas 

Ho Chi Minh

Rio Mekong

Da Nang

Da Nang

Pagoda de Vinh Tràng
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espetaculares das montanhas 
às margens do Mar da China, 
entremeadas por praias, florestas 
e cidades vistas ao longe. Apenas 
para nos situarmos, essa estrada 
foi escolhida há algum tempo 
como a estrada costeira mais linda 
do mundo, por um programa da 
televisão Inglesa. “Hai Van” significa 
Mar de Nuvens, em língua vietnamita, 
e descreve perfeitamente essa 
costa montanhosa e úmida que 
conecta o mar ao céu. Aqui unem-
se o norte mais desenvolvido, 
mais frio e sério do Vietnam, a 
seu sul, mais descolado, tropical 
e relaxado. Durante nossa viagem 
de hoje pararemos na Montanha 
de Mármore e Museu Cham. 
Preparem-se para um dia especial! 
Almoço e jantar em restaurantes 
locais. Almoço e Jantar.

8º DIA – HUẾ
Café da manhã. Estamos no norte, 
e aqui embarcaremos no “Dragon 
Boat”, um barco com nome de 
Dragão que nos levará até a 
Pagoda de “Thien Um”, localizada 

a cerca de 3 quilômetros de Huế, 
nos bancos do rio Perfume. Este 
templo budista nos preencherá com 
sua aura de paz. Trata-se do mais 
antigo mosteiro de Huế, construído 
no século XVII. Visitaremos a 
cidadela real e a cidade imperial, 
locais que apresentam a glória 
de outros tempos de Huế. O 
Imperador Gia Long moldou a 
cidadela real com base na famosa 
e encantadora Cidade Proibida de 
Pequim, na China. Ela é composta 
de 3 áreas muradas, uma dentro da 
outra, como que nos apresentando 
as cidades fortificadas orientais da 
Idade Média. Três cidades, uma 
dentro da outra, que distinguia 
a nobreza de seus moradores, 
por sua localização. Palácios 
residenciais, salas de audiência 
civis ou atividades religiosas. Tudo 
dentro de suas muralhas, e tudo 
Patrimônio Mundial da Humanidade 
declarado pela UNESCO.

Almoçaremos e então seguiremos 
com nosso passeio a visitar a 
Tumba Khai Dinh, com sua entrada 
espetacular, ornada por dragões 
em formato de pilares, que formam 
o ponto alto de nossa visita. A 
arquitetura em estilo moderno, 
com uma mistura de desenho 
europeu com oriental, dará um 
toque especial ao charme de 
nossa visita. A seguir visitaremos 
a Tumba Tu Duc, local que inspira 
a paz e o relaxamento, com suas 
obras de madeira talhada e sala de 
audiências à beira de um lago. Ali 

pescava o imperador, ocupava-se 
com música e escrevia poesias. Eis 
um local muito mais afeito ao prazer 
e relaxamento, que de uma tumba 
propriamente dita, uma espécie de 
segunda residência do Imperador. 
Antes de finalizarmos nosso dia, 
conheceremos o colorido mercado 
de Dong Ba. Jantaremos em um 
restaurante local e seguiremos para 
nosso hotel. Almoço e Jantar.

9º DIA – HUE / HANOI
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos para o 
aeroporto para tomar um voo 
com destino a Hanoi. Símbolo do 
protetorado francês que a dominou 
por décadas, a parte mais charmosa 
da cidade é o Old Quarter, onde 
a arquitetura colonial e paisagens 
bucólicas se misturam à loucura de 
milhares de bicicletas, motos e os 
famosos rickshaws. Ali, pela tarde, 
visitaremos os principais pontos 
turísticos e históricos da cidade tais 
como o Mausoléu de Ho Chi Minh, 
e a casa de Ho Chi Minh, onde 
sua preferência era viver de forma 

Hai Van Pass

Tumba Khai Dinh

Hanoi

Montanha de Mármore

Pagoda de Thien Um
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simples e humilde, assim sendo 
apontando como um exemplo de 
líder que esse país teve à sua frente. 
Seguiremos então até o Templo da 
Literatura, a primeira universidade 
do Vietnam. Caminharemos pelas 
ruas estreitas do bairro antigo da 
cidade, a conhecer a Rua da Seda, 
a Rua do Arroz, a Rua do Papel, 
a Rua dos Objetos Laqueados, 
a Rua das Jóias e muito mais. 
Teremos hoje a oportunidade 
de conhecer nossa verdadeira 
habilidade para barganhar e fazer 
bons negócios, levando para casa 
elementos típicos dessa cultura 
que experimentaremos, que jamais 
nos permitirão esquecer a aventura 
que tivemos neste dia! Jantaremos 
em um restaurante local. Almoço e 
Jantar.

10º DIA – HANOI / HẠ LONG BAY 
/ LAN HA BAY
Café da manhã. Deixaremos Hanoi 
pela manhã para uma viagem de 
cerca de duas horas e meia até 
o porto Got, em Hai Phong, para 
tomar nosso cruzeiro. Uma bebida 
de boas-vindas e uma toalha 
de banho nos aguardarão ali. 
Receberemos as instruções básicas 
no barco e seguiremos viagem 
a conhecer centenas de ilhas 
calcáreas repletas de vegetação 
densa que emergem das águas 
verdes do mar, abrigando mais de 
200 espécies de peixes, entre as 
baías de Hạ Long e de Lan Ha. Pela 
metade de nossa tarde, aqueles 

que desejarem poderão deixar o 
barco para passear de kayak (se as 
condições climáticas permitirem), 
ou de barco de bamboo a remo, 
dirigidos por vietnamitas simpáticos 
e acolhedores que aguardam 
ansiosamente por nossa chegada. 
Aqueles que fizerem esse passeio 
conhecerão as cavernas de águas 
claras e escuras da região.

De volta a nosso barco, 
admiraremos o belíssimo pôr do sol 
nessa região do Golfo de Tonkin, 
que tanto sofreu com a guerra, mas 
que foi agraciada por Deus com 
uma natureza espetacular. Será 
nosso happy hour hoje! A seguir, os 
que desejarem poderão participar 
da preparação de nosso jantar, 
tendo aulas de culinária vietnamita, 
ainda no barco. Jantaremos. 
Almoço, Jantar e pernoite à bordo. 
(o itinerário do cruzeiro poderá 
sofrer alterações em virtude de 
condições climáticas).

11º DIA – LAN HA BAY / CÁT 
BÀ ISLAND / HANOI / LUANG 
PRABANG
Aqueles que desejarem ver um 
amanhecer espetacular, serão 
convidados a acordar bem cedo 
hoje, a começar o dia com uma aula 
de Tai Chi no solarium do navio. 
A seguir, aqueles que desejarem, 
mudarão de barco para participar 
de um passeio no Cát Bà World 
Biosphere, e mais cinco minutos de 
ônibus, a conhecer a Caverna de 
Hoa Cuong, a famosa e espetacular 
caverna das estalagmites.

Retornaremos a nosso cruzeiro 
após a visita. Teremos um café-
da-manhã / almoço (brunch) a 
bordo para a seguir desembarcar 
e retornar para a cidade de Hanoi, 
onde tomaremos nosso voo até 
Luang Prabang. Em nossa chegada, 
trataremos dos trâmites de nosso 
visto para o Laos, que precisa ser 
providenciado em nossa chegada, 
(visto não incluído). Chegando ao 
país, seguiremos para nosso hotel. 
O Laos abriu suas portas para todos 
os visitantes do mundo após quase 
2 décadas de isolamento, e aqui 
encontraremos belezas que vão 
muito além do Rio Mekong. Apesar 
de ter sofrido com uma guerra que 
oficialmente nunca existiu, o país 
tem um clima alegre e agradável 
que reflete os ensinamentos sobre 
aceitação e valores essenciais, que 
aqui reinam. Brunch.

Hanoi

Ha Long Bay

Cát Bà Island

Culinária Vietnamita
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12º DIA – LUANG PRABANG 
/ PAK OU CAVES / KUANGSI 
WATERFALL / LUANG PRABANG
Café da manhã. O que acham de 
iniciar nosso dia com uma visita 
de um dos mais emblemáticos 
templos do Laos? Sim, é assim 
que o faremos: localizado em uma 
península, onde os rios Mekong 
e Nam Khan se encontram. 
Seguiremos até o píer, para 
embarcar em um barco longo, para 
um passeio cênico de cerca de duas 
horas e meia, Rio Mekong acima, a 
visitar o misterioso Pak Ou Caves. 
Ali, milhares de Budhas folheados 
a ouro, de tamanhos que variam 
de poucos centímetros ao tamanho 
de uma pessoa, encontram-se em 
duas cavernas produzidas em uma 
falésia de pedra calcárea.

Almoçaremos em um restaurante 
local e retornaremos à cidade para 
seguir nossa visita à Cachoeira 
Kuang Si, cerca de 32 quilômetros 
a sudoeste de Luang Prabang. No 
caminho, faremos paradas para 
visitar vilas de minorias étnicas, a 
entender melhor como se compõem 
o povo do Laos, e como se coloca 
em perigo o Urso Negro Asiático. 
Aqueles que desejarem, e tiverem o 
preparo físico necessário, poderão 
subir ao topo da cachoeira via uma 
trilha estreita, ou ainda descer a 
seu pé para um mergulho em suas 
águas cristalinas, se o tempo e o 
clima o permitirem. Retornaremos 
então a nosso barco para navegar 

ao pôr do sol pelo Rio Mekong. 
Por volta das 17 horas, nossa 
vista será do Hotel Belle Rive. Por 
volta das 18:00 horas, nosso jantar 
será servido a bordo, em frente 
ao Grande Hotel. Teremos ainda 
um show de danças tradicionais 
do Laos a bordo, para então 
desembarcar e seguir para nosso 
hotel. Almoço e Jantar.   

13º DIA – LUANG PRABANG / 
SIEM REAP
Hoje nosso dia se iniciará bem 
cedo, mas acreditem, valerá a pena. 
Nesse horário, seguiremos de Tuk 
Tuk para conhecer uma cerimônia 
religiosa local. Longas fileiras de 
monges e noviços formam-se pelas 
ruas do centro da cidade para 
receber seus alimentos diários de 
subsistência dos fiéis. Esse ritual 
é conhecido localmente como “tak 
bat”.

Seguiremos então nossa visita 
a conhecer uma espécie de 
mercado / feira de rua local, que 
acontece próximo a Palácio Real, 

diariamente. O pessoal de Laos 
ainda segue a tradição de comprar 
seus alimentos frescos, a cada dia. 
Apesar de terem geladeiras nas 
casas, as pessoas sempre dão 
preferência a ingredientes frescos. 

Retornaremos a nosso hotel 
para o café da manhã. A seguir, 
visitaremos o Museu Nacional, que 
foi o Palácio Real no passado. Ali 
no complexo do Museu veremos a 
estátua dourada de Prabang, que 
dá seu nome à cidade.

Visitaremos então “Vat Mai”, o 
antigo Templo Real. Conheceremos 
ainda um dos mais belos templos 
da cidade: o “Vat Sene”, com suas 
paredes vermelhas e baixos relevos 
com peixes dourados.

Pak Ou Caves

Ritual Tak Bat

Cachoeira Kuang Si

Luang Prabang

Luang Prabang

Luang Prabang
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Visitaremos um exemplo perfeito 
de construção local de Luang 
Prabang, feita de madeira sobre 
postes, “Heuan Chan Heritage 
House”. O Centro Etnológico e de 
Artes Tradicional, que se encontra 
em uma mansão colonial estilo 
francês, abrilhantará nosso passeio 
um pouco mais, e permitirá que, 
de fato, conheçamos um pouco 
dessa cultura que visitaremos. 
Seguiremos então ao aeroporto para 
voar até Siem Reap. Novamente 
passaremos pela imigração para, 
desta vez, adentrar o Cambodia. 
Seguiremos para nosso hotel.

14º DIA – SIEM REAP / ANGKOR 
THOM / ANGKOR WAT / SIEM REAP
Café da manhã. É hora de desvendar 
as belezas do Cambodia, presentes 
na força imperiosa da natureza, que 
toma conta dos templos antigos. Eis 
o passado místico e enigmático de 
uma civilização esquecida no tempo. 
Seguiremos para o Portão Sul de 
“Angkor Thom”, para adentrar a 
cidade antiga. Começaremos nossa 
visita pelo Bayon, templo Khmer 
ricamente decorado com mais de 
200 faces sorridentes diferentes 

apresentadas nas 54 colunas 
deste templo. Dizem os locais que 
as faces representam o Budha da 
Compaixão, mas entende-se que 
guardam semelhança ao Deus-Rei. 
Visitaremos outros pontos turísticos 
importantes da cidade tais como 
“Baphuon”, uma representação 
piramidal do Monte Meru, o 
Terraço de Leper King, onde 
alguns exemplos excepcionais 
de esculturas de madeira ainda 
podem ser encontrados, o Terraço 
dos Elefantes, apoiado em colunas 
feitas como elefantes de pedra, e 
que serve como uma plataforma 
gigante de onde se poderia assistir 
às cerimônias reais.

Almoçaremos em um restaurante 
local. A seguir visitaremos o maior 
monumento religioso do mundo: 
“Angkor Wat”. Sua silhueta, 
muito conhecida, nunca falha em 
impressionar um novo visitante! 
Cobre uma área de cerca de uma 
milha quadrada e é circundado 
por um largo fosso. O “Rei-Deus” 
Suryyavarman II ordenou sua 
construção no século XII e dedicou 
o templo a “Vishnu”, a divindade 
hindu com que se identificava. As 
5 enormes torres têm a mesma 
função simbólica como outros 
templos locais: representam os 5 
picos de “Meru”, o muro representa 
as montanhas e o fosso ao redor 
representa o oceano. Nas galerias 
externas estão alguns dos mais 
delicados e melhor preservados 

relevos de peixes da arte Khmer. 
Nosso dia acabará com uma vista 
ao pôr do sol do templo “Pre Rup”. 
Almoço. 

15º DIA – SIEM REAP / BANTEAY 
SREI / ROLOUS GROUP / SIEM 
REAP
Café da manhã. Hoje teremos a 
oportunidade de entrar em contato 
com o trabalho dos artesãos 
locais especialistas em madeira 
e pedra, visitando os “Artisan 
d’Angkor”. Trata-se de um negócio 
social do Cambodia que cria 
oportunidades de emprego para 
jovens das áreas rurais, enquanto 
revive e valoriza o artesanato 
Khmer. Fundada em 1922, essa 
associação fica a minutos a pé do 
Mercado Antigo, em Siem Reap, no 
Cambodia. A seguir, visitaremos o 
templo Banteay Srei, localizado a 
aproximadamente 25 quilômetros 
de Angkor, e extraordinário por 
diversos ângulos que se queira 
enxergá-lo: trata-se de um pequeno 
complexo construído nos idos do 
Século X, pelo mentor espiritual 
King Jayavarman V e dedicado à 
divindade hindu Shiva.

Siem Reap

Angkor Thom

Angkor Thom

Angkor Wat

Banteay Srei
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Exclusivo deste templo é o uso da 
pedra rara de arenito rosa na qual 
se esculpiu divindades, demônios, 
serpentes e guirlandas florais.
Os relevos de peixe encontrados 
em suas paredes apresentam cenas 
de episódios hindus – Ramayana – 
parte do cânon hindu. Nossa última 
parada será em “Ta Prohm”, onde a 
selva retomou a propriedade em que 
os monumentos foram construídos, 
e assim constroem um perfeito 
cenário de filmes de aventura, bem 
ao estilo Indiana Jones! Este lugar 
nos dará a noção do que pensaram 
os primeiros exploradores europeus 
que chegaram a esta terra distante. 
Esse templo foi dedicado à mãe de 
Jayavarman VII, e foi um monastério 
budista riquíssimo, a seu tempo.

Você verá que nosso tempo para 
explorar seus corredores escuros e 
praças abertas será para lá de bem 
recompensado. Árvores gigantes 
entre torres de Pedra costumam 
nos oferecer o fundo perfeito 
para uma foto de boa recordação! 
Almoçaremos. À tarde, visitaremos 
“Prasat Kravan”. Trata-se de torres 
de tijolos com enormes esculturas 
das divindades Vishnu e Lakshmi.

Ta Prohm

Confira nosso
parcelamento sem juros

Visitaremos ainda o templo de 
“East Mebon”, peculiar por ter sido 
construído em uma ilha artificial no 
centro de um reservatório de água 
que não existe mais. “Pre Rup”, 
templo de montanha arquitetônica e 
artisticamente superior. “Neak Pen” 
– pequeno templo localizado no 
centro do reservatório, que apenas 
de barco se alcança; Piscinas em 
formato de flor de lotus o circundam 
e, se a água estiver rasa o suficiente, 
veremos esculturas em formato de 
cabeças de homens e animais em 
cada piscina.

E finalmente, “Preah Khan”, ou 
espada sagrada, um enorme 
complexo de esculturas, passagens 
e cenografias para a foto perfeita 
de nossa viagem! Almoço.

16º DIA – SIEM REAP / ANGKOR 
NATIONAL MUSEUM / SIEM REAP
Café da manhã. Visitaremos hoje o 
Museu Nacional de Angkor. Trata-
se de um museu arqueológico 
dedicado à coleção, preservação 
e apresentação de artefatos 
locais, enquanto fornece também 

informações e formação sobre a 
arte e cultura Khmer, através de 
coleções datadas desde os séculos 
IX ao XIV. Almoçaremos em um 
restaurante local e retornaremos a 
nosso hotel a aproveitá-lo um pouco 
mais hoje. À noite seguiremos para 
um jantar combinado a um show 
de dança no Teatro Angkor para 
comemorarmos o encerramento 
com chave de ouro de nossa 
viagem. Retornaremos então a 
nosso hotel. Almoço e Jantar.

17º DIA – SIEM REAP / 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  viagem!

Templo East Mebon

Museu Nacional de Angkor

Preah Khan

Prasat Kravan

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

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


21Chiang Mai

Tailândia
Uma viagem encantdora com a Lielu!

roteiro completo na pág. 22 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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à noite, seguiremos para um jantar 
no barco “Manorah”, onde um menu 
tailandês nos aguardará! Jantar.

4º DIA – BANGKOK
Café da manhã. Deixaremos nosso 
hotel logo cedo para realizar um 
tour pelos três principais templos 
budistas de Bangkok. Começaremos 
por uma visita do Grande Palácio 

1º DIA – SÃO PAULO / BANGKOK
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 Bangkok, na Tailândia, 
com escala a confirmar.

2º DIA – VÔO
Dia de viagem a Bangkok.

3º DIA – BANGKOK
Chegaremos a Bangkok e 
seguiremos para nosso hotel, para 
nosso descanso merecido. Afinal, 
a viagem é longa, e hoje teremos 
tempo para nos recuperarmos dela. 
Mas ao final do dia, será hora de 
começarmos a passear, já que hoje 

Real, uma obra prima arquitetônica 
composta de diversos prédios com 
interiores mágicos, usados como 
residência real entre os séculos 
XVII e XX. Trata-se, sem sombra 
de dúvida, de uma referência 
nacional e talvez o monumento real 
mais visitado de toda a Tailândia. 
O Templo “Wat Po”, o mais antigo 
de Bangkok, onde se encontra o 
famoso Buddha reclinante folheado 
a ouro, será outra de nossas visitas 
de hoje. O Templo “Wat Trimit” 
com seu Buddha de 5.5 toneladas, 
será outra de nossas paradas. 
E retornaremos então a nosso 
hotel, de onde, aqueles que o 
desejarem, poderão aproveitar seu 
spa para experimentar a verdadeira 
massagem tailandesa.
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- 12 noites na Tailândia
- acomodação em hotéis categoria: primeira ou luxo
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- refeições 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 (quando aplicável)
- 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.

E para quem deseja mergulhar em uma arquitetura única, exótica e capaz de conciliar o homem com a natureza, 
e conhecer um país repleto de uma história que só vemos em filmes do Indiana Jones, eis que é possível visitar 
a Tailândia, combinada com o Vietnam, Laos e Camboja, ou sozinha. Este país de natureza e praias, entre 
elas as mais belas e mais filmadas e fotografadas do mundo, nos acolherá de braços abertos, a partilhar suas 
experiências, uma a uma, em uma viagem que nenhum viajante experiente deixará passar!

Tailândia
16 dias®

Manorah Cruise

saída prevista:

JAN ou FEV
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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5º DIA – BANGKOK
Café da manhã. Que tal iniciarmos 
nosso dia conhecendo os 
mercados de Bangkok? Sim, esse 
é o plano. Começaremos pelo 
mercado ferroviário “Maeklong”, 
conhecido como “Talad Rom 
Hoop”. Nada melhor que essa visita 
para mergulharmos na cultura 
tailandesa, e conhecermos alguns 
de seus aromas e sabores mais 
peculiares e característicos... Ali 
conheceremos a história desse 
mercado, mas aqui já fica uma 
dica, tem sim um trem que passa 
por ele... Espere e verá o que 
acontece no mercado enquanto o 
trem passa... 

De lá seguiremos nosso passeio 
até o famoso mercado flutuante de 
“Damnoen Saduak”. Ali, incontáveis 
barcos compõem esse mercado, 
cada qual negociando em sua 
área de especialidade. Vegetais 
frescos e frutas são vendidos por 
esses barqueiros a seus clientes à 
margem do rio... imagine só a cena, 
quão pitoresca será. Aliás, esse 
tipo de mercado é muito comum em 
toda a Tailândia...E se quiser fazer 
uma comprinha... bastará começar 
a barganhar...Almoço.

6º DIA – BANGKOK / AYUTTHAYA 
/ PHITSANULOK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
a capital da Tailândia e seguiremos 
rumo ao norte do país. Palácios, 
ruínas ancestrais, templos e 
macacos, muitos macacos, 
encontraremos nesta nossa 
aventura épica. Nossa primeira 
parada será “Bang-Pa-In”, a visitar 
o suntuoso palácio de verão de 
Rama V. Seguiremos então viagem 
até a antiga capital de lá, Ayutthaya, 
a contemplar os Templos de 
“Wat Yai Chaimongkhon”, “Wat 
Mahathat” e “Wat Phanan Choeng”, 
no sítio arqueológico da cidade. 
Almoçaremos em um restaurante 
em “Chai Nat” e seguiremos então 
viagem até “Phitsanulok”, onde 
pernoitaremos. Almoço.

7º DIA – PHITSANULOK / 
SUKHOTHAI / LAMPANG
Café da manhã. Seguiremos logo 
após nosso café da manhã até “Wat 
Phra Si Rattana Mahathat”, templo 
budista onde poderemos conhecer 
os rituais matinais do templo e de 
seus frequentadores. Trata-se de 
um templo histórico que guarda 
uma das estátuas de Buddha mais 
reverenciadas da Tailândia.

Seguiremos então para “Sukhothai” 
para conhecer as ruínas desta 
cidade ancestral que foi a capital 
desta região entre os séculos 
XIII e XIV, hoje reconhecida pela 
Unesco. Templos, palácios e 
imagens de Buddha de todos os 
tamanhos. Almoçaremos em um 
restaurante local e seguiremos 
para “Si Satchanalai” que possui 
ruínas evocativas de meia dúzia de 
templos, incluindo o templo de “Wat 
Phra Si Rattana Mahathat”, que 
alcançamos ao cruzar uma ponte 
suspensa de madeira. Imagens de 
Buddha e elefantes não faltarão 
em nossa aventura de hoje. Esta 
localização, comumente tranquila 
e silenciosa, preparará nossos 
espíritos para nossa chegada a 
Lampang, ao final do dia. Almoço.

8º DIA – LAMPANG / PHAYAO / 
GOLDEN TRIANGLE / CHIANG 
RAI
Café da manhã. Visitaremos o 
templo de “Wat Phra That Lampang 
Luang”, localizado a apenas alguns 
minutos de carro de Lampang, 
onde as elaboradas decorações 
bem como belíssimas estátuas de 
Buddha nos entreterão. Seguiremos 
então rumo ao norte, fazendo uma 

Bangkok Damnoen Saduak Wat Phra Si Rattana Mahathat

Talad Rom Hoop

Palácio Bang Pa-In Lampang
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breve parada em “Phayao Lake” 
para um cafezinho. Trata-se de 
um lago em formato de meia lua, 
de água doce, e o quarto maior da 
Tailândia.

Seguiremos viagem até os arredores 
de “Chiang Rai” a visitar o Templo de 
“Wat Rong Khun”, impressionante 
templo construído em 1990. Seu 
exterior branco encravado com 
pedações de espelhos, dá uma 
aura resplandecente a esse 
templo moderno, talvez o mais 
belo da Tailândia, que certamente 
contrastará com seus irmãos 
anciãos. Chegaremos a “Chiang 
Mai” para nosso almoço, que será 
em um restaurante local.

A seguir, viajaremos até o Triângulo 
Dourado, onde a Tailândia, Laos 
e Myanmar se encontram. Esta 
tríplice fronteira ganhou notoriedade 
indesejada nos anos 1960 por sua 
alta produção de ópio. Aqui nosso 
passeio será de barco, por cerca de 
45 minutos rio adentro, com parada 
na Ilha de “Don Sao”, que pertence 
ao Laos. Visitaremos então a “212 
House of Opium” a conhecer toda a 
parafernalha relacionada ao mundo 
do ópio tais como pesos, balanças e 
cachimbos. Aprenderemos a história 

dessa droga e conheceremos o 
efeito devastador que seu comércio 
teve sobre as comunidades locais. 
Almoço.

9º DIA – CHIANG RAI / CHIANG 
MAI
Café da manhã. Começaremos um 
novo e vibrante dia com uma visita 
ao mercado de Chiang Rai, seguido 
por uma visita do Templo “Wat Phra 
Kaew”. Aprofundaremos então 
nosso mergulho na cultura local 
no Museu “Hill Tribe” e seu Centro 
Educacional, onde entraremos 
em contato com o estilo de vida 
dessas populações de montanha, 
bem como com seus desafios de 
sobrevivência.

Seguiremos de carro até “Tha Ton” 
para experimentar um delicioso 
almoço antes de chegar à cidade 
de Chiang Mai. Em nossa chegada, 
visitaremos o templo de “Wat Phra 
That Doi Suthep”, um dos templos 
mais reverenciados do país. Trata-
se de um local especial pois se 
situa no topo de uma montanha de 
onde se pode apreciar uma vista 
panorâmica estonteantemente bela 
da cidade. Mas nem tudo são flores, 
para poder apreciar essa vista. 

É necessário subir 309 degraus 
para ali chegar..., mas calma, nós 
subiremos de bondinho! Almoço.

10º DIA – CHIANG MAI
Café da manhã. Após uma boa 
dose de cultura e história, vamos 
hoje conhecer o universo da vida 
selvagem e natureza, nas selvas 
da Tailândia. Visitaremos o Centro 
para Cuidados de Elefantes da 
Tailândia, que foi criado para 
cuidar de elefantes mais idosos, 
aposentados de acampamentos 
e atividades. Conheceremos a 
gentileza destes animais enormes, 
aprenderemos um pouco sobre 
sua natureza, seus cuidados, 
estilo de vida talento e charme. Se 
acertarmos no horário, poderemos 
vê-los durante seu banho... imagine 
só a festa! 

Seguiremos então até o Jardim 
Botânico da rainha Sirikit, em Mae 
Rim, que foi inaugurado em 1992. 
O objetivo desse jardim é conduzir 
pesquisa botânica para promover 
a biodiversidade e conservar os 
recursos naturais da Tailândia. 
Imaginem só, uma avenida de 
bananeiras com uma coleção 
de cerca de 200 variedades de 

Triângulo Dourado Wat Phra That Doi Suthep

Chiang Mai

Lago Phayao

Wat Rong Khun
Chiang Rai
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bananas expostas, principalmente 
do sudeste asiático. Visitaremos a 
casa da Floresta Tropical, que se 
trata do maior conservatório deste 
complexo de cristal. Com cerca 
de 1000 metros quadrados, e 33 
metros de altura, conserva uma 
coleção de variedades de espécies 
tropicais, tais como palmeiras, 
bananeiras e raízes como gengibre. 
Conheceremos a majestosa Casa 
das Orquídeas, e veremos a mais 
longa passarela de dossel da 
Tailândia... haja aventura! Tem 
cerca de 370 metros, construída 
em misto de vidro e aço, com 
plataformas de observação a cada 
50-100 metros. Você certamente 
se sentirá parte desta majestosa 
natureza! E as montanhas que 
nos circundarão neste passeio, 
completarão nossa experiência! 
Vistas deste vale subtropical, 
ao final de nossa caminhada, 
serão nossa recompensa maior. 
Almoçaremos em um restaurante 
local e visitaremos uma fábrica de 
artesãos que trabalham a madeira, 
“Baan Tipmanee”. Ali entenderemos 
como os artesãos de lá constroem 
maravilhas esculpindo a madeira. 
Almoço.

11º DIA – CHIANG MAI / BANGKOK 
/ PHUKET
Café da manhã. Em horário 
apropriado, seguiremos ao 
aeroporto de Chiang Mai para voar 
de volta a Bangkok, para dali seguir 
até a famosa ilha de Phuket. Sim, 
nenhuma viagem à Thailândia seria 
completa, se não nos apresentasse 
as famosas praias da Thailandia, 
objeto de desejo de tantos viajantes 
mundo afora. 

12º DIA – PHUKET / PHI PHI / 
PHUKET
Café da manhã. Que tal acordar 
um pouquinho mais tarde nesta 
ilha paradisíaca, e aproveitar 
nosso dia para realizar um passeio 
panorâmico por ela? Sim, conhecer 
seu centro histórico e atrações 
serão parte de nossas atividades 
de hoje. Algumas comprinhas na 
Rua Thalang, repleta de lojinhas 
coloridas em construções sino-
portuguesas do século XIX, farão 
parte de nosso dia. Almoço. Pela 
tarde, realizaremos um belíssimo 
passeio de barco ao redor desta ilha 
para conhecer o local de filmagem 
do filme 007 Contra o Homem com 
a Pistola de Ouro. Para os fãs do 

agente secreto britânico, mais uma 
realização, conhecer as ilhas Phi 
Phi.

13º DIA – PHUKET
Café da manhã. Que tal 
aproveitarmos um dia de praia 
em Phuket, hoje, para nos 
recuperarmos de nossa aventura 
em grande estilo, à beira mar, em 
um lugar desejado por tantos, e 
experimentado por nós? Pois bem, 
esse é o plano de hoje! Almoço.

14º DIA – PHUKET / BANGKOK
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos viagem até 
BangKok, para nos prepararmos 
para nosso retorno ao Brasil. Jantar.   

15º DIA –BANGKOK / 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.

16º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem jurosBaan Tipmanee Phi Phi

Phuket
Phuket

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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1º DIA – SÃO PAULO / BODØ
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 Bodø, na 
Noruega, com escala a confirmar.

2º DIA – BODØ
Chegada a Bodø e traslado de nosso 
grupo para o centro da Cidade. 
Ali chegando, tendo energia, 
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:

- 9 noites na Noruega
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em Israel (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- meia pensão na Itália, 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.

Pois é pessoal, coisas boas vem para quem as aguarda de coração aberto! Foi com muito esmero e carinho 
que, a rogo, desenvolvemos esta viagem pela Noruega, a visitar sua AURORA BOREAL! Sim, vamos no 
inverno, e precisaremos estar preparados para o frio, com botas e casacos fechados, mas as recompensas 
serão desproporcionalmente grandes! As chances de vermos a Aurora Boreal na Noruega, Suécia e Finlândia 
são provavelmente semelhantes, desde que viajemos acima do Círculo Ártico! Mas não é sem razão que 
escolhemos a Noruega para cenário desta nossa mais recente aventura. Quando comparada com Suécia e 
Finlândia, que são terras de planície majoritariamente em sua extensão, a mistura de linha costeira, montanhas 
e florestas, e cidades mais desenvolvidas e populares como Tromsø e Alta, fazem toda a diferença a nosso 
favor! E é claro, em nossa aventura, IREMOS AO POLO NORTE!!! Alguns podem se perguntar: mas esse 
passeio é para mim, será que tenho vigor físico para ele? E nossa resposta será: preparamos tudo com 
cuidado, em ambientes controlados, para que todos os nossos amigos possam provar, desde os mais atléticos, 
até aqueles que andam longe das academias... Imaginem um passeio em trenó puxado por cães Huskies em 
Tromsø... pronto, para de imaginar e venha conosco experimentar essa alegria nova! Venha provar o que é o 
sabor de uma verdadeira aventura de Inverno Ártico com a Lielu!

Aurora Boreal (Noruega)
12 dias®

Bodø

saída prevista:

FEVEREIRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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começaremos já a aproveitar nosso 
dia. Bodø é uma cidade situada 
em uma península no norte da 
Noruega, cidade esta que oferece 
uma gama de aventuras a seus 
visitantes. Há quem a visite para 
andar de caiaque; há quem a visite 
para jogar golfe; em ambos os 
casos, sob o sol da meia noite! Nós 
a visitaremos para conhecer esse 
espetáculo natural com que Deus 
nos presenteou. Jantar.

3º DIA – BODO / LOFOTEN / 
SVOLVAER
Café da manhã. Seguiremos então 
viagem de ônibus, por uma via 
cênica de cerca de 3 horas, desde 
Bodø, até Bognes. Em Bognes 
tomaremos uma balsa que nos 
levará a Lodingen. As montanhas 
e vistas beira-mar nos encantaram 
durante a caminhada, enquanto 
rumaremos ao Vestfjord, no norte da 
Noruega. Chegaremos então à vila 
de pescadores chamada Svolvaer, 
onde pernoitaremos. Jantar.

E pensou que o dia se tinha acabado?! 
Nada feito, após o jantar partiremos 
em um passeio noturno de 4 horas 
em busca das famosas experiências 
de luzes do norte! Um guia local nos 
levará a um passeio inesquecível sob 
o céu das ilhas de Lofoten, que tem 
forte conexão viking em sua formação, 
enquanto nos oferecerá bebidas 
quentes, e um snack. (pendente do 
horário de nossa chegada a Svolvaer, 
este passeio poderá ser postergado 
em 1 dia).

4º DIA – SVOLVAER / TROLL 
FJORD / SVOLVAER
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nossa manhã a um cruzeiro de 3 
a 4 horas pelo famoso Troll Fjord, 
durante o dia. O ar puro e frio, como 
o gelo, a neve nas montanhas, e 
uma luz espetacular fazem deste 
passeio algo especial. Prepare-se, 
bem como a sua câmera! É comum 
enxergarmos águias por aqui de 
rabo branco, e, se a sorte sorrir 
para nós, por vezes até baleias! 
Teremos uma comida leve no barco 
e bebidas quentes. Seguiremos 
então de volta a nosso hotel. Jantar.

5º DIA – SVOLVAER / NARVIK
Café da manhã. Hoje deixaremos 
para trás as Ilhas de Lofoten 
para dirigir até Narvik. Com sua 
localização única, a região de 
Narvic converte-se no perfeito 
destino de viagem com natureza 
exuberantemente bela. Em Narvik 
teremos algum tempo para entrar 
em contato com a história desse 
local, e sua privilegiada posição 
próxima aos Ofotfjorden. À noite, 
lá seguiremos nós em um passeio 

pelo bondinho suspenso que nos 
levará até Narvikfjellet, que nos 
oferecerá uma vista panorâmica 
do Ofotfjord, circundado por 
montanhas magníficas. Com sorte, 
aqui teremos uma nova e especial 
oportunidade para ver as Luzes do 
Norte, por outro ângulo. Jantar. 

6º DIA – NARVIK / BARDU / 
TROMSØ
Café da manhã. Deixaremos então 
Narvik para seguir ao Parque de 
vida selvagem localizado mais ao 
norte na face da terra, o Parque 
Polar de Bardu!!! Ali aproveitaremos 
um passeio guiado de 1 hora e 
almoçaremos no parque (almoço 
incluído). O Parque Polar é o lar de 
alguns dos maiores predadores da 
Noruega, tais como ursos, lobos, 
lynxes, Wolverines e raposas, assim 
como lar de suas presas, tais como 
os veados, alces, renas e seus 
familiares genéticos. Seguiremos 
então viagem a Tromsø, cidade que 
é a capital do norte da Noruega, 
portão de entrada para o Ártico e 
que se localiza a cerca de 350 kms 
a norte do Círculo Polar Ártico. Ali 

Lofoten

Aurora Boreal Narvik

Parque Polar

Troll Fjord
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8º DIA – TROMSØ / ALTA
Café da manhã. Hoje dirigiremos 
através da estrada 91, passando 
por Lyngseidet até chegar a Alta. 
Nosso percurso incluirá 2 balsas. 
Chegaremos a Alta à tarde, 
para nos ambientarmos nesta 
belíssima cidade. No final da tarde, 
realizaremos uma visita guiada ao 
famoso Hotel de Gelo, localizado 
no ponto mais setentrional da Terra! 
O Hotel Iglu!!! Foi na verdade o 
primeiro construído na Noruega, e o 
segundo no Mundo, e é reconstruído 
do gelo a cada ano! O guia nos 
explicará como esse hotel funciona, 
bem a estilo de uma aventura de 
007! Conheceremos a temática do 
ano de nossa visita, e seu interior. 
Terminaremos nossa visita no bar 
de gelo, onde, é claro, teremos a 
nossa chance de experimentar um 
drinque local, servido em uma taça 
feita de gelo! Fala sério, quão legal 
pode ser uma aventura dessas!!! 
Retornaremos então para Alta, e 
para o nosso hotel. Jantar.

9º DIA – ALTA / POLO NORTE / 
HONNINGSVAG
Café da manhã. Hoje viajaremos 
até o Polo Norte! É isso aí, você 
leu direitinho! O extremo Europeu 
marcará o final de nossa aventura 
até o Norte Norueguês! O Polo 
inclui uma escarpa de 307m de 
altura onde, dependendo do clima e 
da época do ano, pode-se ver o sol 
da meia noite ou a Aurora Boreal. 
Sim, como vamos para a Aurora 
Boreal, o sol da meia noite ficará 

para nossa próxima aventura! 
Nosso jantar será servido no polo 
Norte, centro de visitantes, onde 
receberemos nosso diploma de 
exploradores do Polo Norte! Haja 
celebração. Sim, imagine um local 
ao norte, onde Oceano Atlântico e 
Ártico se unem. Eis Nordkapp, ou o 
nosso Polo Norte, que visitaremos!

10º DIA – HONNINGSVAG / ALTA 
/ OSLO
Café da manhã. Deixaremos então 
a cidade de Honningsvag rumo ao 
aeroporto de Alta, para tomar nosso 
voo com direção a Oslo, a capital 
da Noruega. Chegaremos a Oslo 
para aproveitar o restante de nosso 
dia por ali. 

11º DIA – OSLO / 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.

12º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

pode-se visitar a Catedral Ártica 
e o Museu Polar, cujos ingressos 
NÃO estão incluídos em nosso tour. 
Jantar.

7º DIA – TROMSØ
Café da manhã. Após o café, 
seguiremos com nosso guia para 
o Campo Selvagem de Tromsø, 
localizado cerca de 25 minutos 
fora do centro da cidade. Ali 
experimentaremos uma aventura 
inesquecível. Passear em um 
trenó puxado por cães Husky, 
com a graça de Deus, guiados por 
habilidosos organizadores do tour! 
Após a viagem, experimentaremos 
uma refeição local, morna e 
retornaremos ao centro da cidade. 

Pela noite, realizaremos um 
safari para as Luzes do Norte 
com a Tromsø Safari, em uma 
base privada próxima da área de 
Tromsø. A base escolhida será 
selecionada de acordo com as 
condições climáticas, para que 
aumentemos nossas chances de 
ver um verdadeiro espetáculo de 
luzes boreal! Ali chegando teremos 
abrigos quentes, banheiros e 
roupas térmicas... sim, serão 
necessárias! Experimentaremos ali 
uma refeição local típica, seja uma 
sopa de peixes, seja um ensopado 
de rena, bebidas quentes e um bolo 
típico de lá! Retornaremos ao hotel 
por volta das 11 horas da noite. Sim, 
temos que aproveitar nosso tempo 
a encontrar essas luzes que nos 
levarão até este destino exótico!

Confira nosso
parcelamento sem juros

Tromsø

Aurora Boreal

Alta

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 com a Lielu
Vamos conhecer este espetáculo da natureza!

roteiro completo na pág. 26 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º DIA – HONG KONG
Café da manhã. Logo após nosso 
café da manhã, será hora de 
começarmos a descobrir porque 
cruzamos o mundo, para visitar 
este país exótico e de belezas 
marcantes. Hong Kong, esta 
cidade entreposto, criada pelos 
ingleses, mas hoje já sob inteira 
responsabilidade da China, nos 
dará uma apresentação prévia 
do que veremos ao explorar este 
país continental, que é a China. 
Conhecida como a Nova Iorque 
do Oriente, por seus arranha-céus 
imponentes, por sua arquitetura 
invejável e única, e pela riqueza 
que concentra (o maior número de 
Ferraris do mundo encontrava-se na 
ilha de Hong Kong...), nosso city tour 

1º DIA – SÃO PAULO / HONG 
KONG
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 Hong Kong, na China, 
com escala a confirmar.

2º DIA – VÔO
Dia de viagem à Hong Kong.

3º DIA – HONG KONG
Chegada a Hong Kong e traslado 
para nosso hotel, para nosso 
descanso merecido, afinal, a 
viagem é longa, e hoje teremos 
tempo para nos recuperarmos dela. 
Jantar.

da ilha de Hong Kong, bem como 
da baía de Kowloon, tomará conta 
de nosso dia, hoje. E que dia será! 
De praias a vistas paradisíacas de 
penhascos, de paisagens naturais 
a visitas a shopping centers, hoje 
começaremos a explorar a China. 
Jantar.

Hong Kong

Operadora
®
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- 16 noites na China
- acomodação em hotéis categoria: 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.

Durante toda a nossa vida tivemos contato com o Oriente, através de filmes, imagens de televisão, lendas e, 
principalmente, por nossa imaginação. Pois agora chegou a hora de deixarmos de lado o imaginário e transformar 
as idéias que fazemos do Oriente, em experiências ricas vividas em uma viagem de descobrimentos, riqueza 
cultural, beleza natural e muita, mas muita intervenção do homem, na formação de belíssimas cidades chinesas 
tais como Hong Kong, sua capital Pequim, sua metrópole comercial Shanghai, e muito, mas MUITO mais mesmo. 
Vamos embarcar nesta aventura de sonhos juntos?

China Exuberante
visitando Hong Kong, Pequim, Shangai,

Hangzou, Xi’An e muito mais

20 dias

®

saída prevista:

MARÇO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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5º DIA – HONG KONG / MACAU / 
HONG KONG
Café da manhã. Seguiremos então 
logo cedo, para a baía de Kowloon, 
para ali tomar nossa balsa e visitar 
a ex-colônia portuguesa de Macau. 
Em que pese seja difícil hoje 
encontrarmos pessoas que ainda 
falem português por lá, fato é que, 
esta cidade que ainda tem traços 
de sua colonização, incluindo 
o consulado de Portugal, nos 
apresentará seus casinos chineses, 
impressionantes por seu tamanho 
e quantidade. Quem acha que 
Las Vegas tem cassinos grandes, 
prepare-se para conhecer Macau! 
Ao final da tarde, retornaremos 
a Hong Kong para nosso hotel. 
Jantar. E para aqueles que tiverem 
fôlego ainda, hoje realizaremos um 
passeio noturno, de metrô, pelos 
mercados de rua de Hong Kong, 
a conhecer a faceta noturna desta 
charmosa cidade sino-inglesa. 
Jantar.

6º DIA – HONG KONG / PEQUIM
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos ao aeroporto 
de Hong Kong, para seguir viagem 
até a capital da China, a imponente 
cidade de Pequim. Construída nos 
moldes da cidade de Washington, 
grandiosa e imponente, a capital 
da China nos apresentará desde 
sua história milenar, da Cidade 
Proibida e dos Hutongs, até suas 
modernidades como o estádio 

olímpico, construído em formato 
de um ninho de pássaros, a 
impressionar com sua faceta 
artística e moderna. Jantar.

7º DIA – PEQUIM
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nosso city-tour completo pela cidade 
de Pequim. Como dissemos já, além 
de grandiosa, é linda, sem deixar 
de ser exótica, aos olhos de nós, 
ocidentais. Visitaremos a enorme 
Praça Tiananmen, uma das maiores 
praças urbanas do mundo, que é a 
localização do parlamento chinês, 
do Mausoléu de Mao Zedong, do 
Museu Nacional da China, da Torre 
do Portão de Zhengyangmen e 
da Porta da Paz Celestial, que dá 
acesso à Cidade Imperial, dentro 
da qual está a Cidade Proibida, 
escondida dos olhos curiosos de 
plebeus, por muros de 10 metros de 
altura. Seguiremos para a Cidade 
Proibida, para conhecer esta Pérola 
de Jade! Sua construção começou 
sob o imperador Yongle no início do 
século XV, e foi meticulosamente 
concebida para estar em harmonia 
com princípios filosóficos, religiosos 
e hierárquicos. Assim, todas as 
telhas eram amarelas, que era 
a cor do imperador, e não podia 
ser usada por plebeus, enquanto 
nenhum outro edifício em Pequim 
poderia ser mais alto do que a 
Cidade Proibida. Entre as atrações 
da cidade que visitaremos estão 

o Salão da Harmonia Suprema, 
o Salão da Harmonia Central, o 
Salão do Preservar da Harmonia 
e o Palácio da Pureza Celestial, 
bem como o Salão da União e o 
Palácio da Tranquilidade Terrena. 
Exploraremos este sedutor 
Patrimônio Mundial da UNESCO 
e nos maravilharemos com os 
magníficos templos, salões, 
pavilhões, palácios e pátios que 
visitaremos. Adjacente à Cidade 
Proibida está o parque Jingshan, 
que está esparramado sobre o morro 
sintético de 45 metros de altura 
de mesmo nome. É o ponto mais 
elevado de Pequim, e foi construído 
como um jardim confidencial para 
os imperadores e suas famílias. 
Como todos os projetos imperiais, o 
feng shui esteva em primeiro plano 
no processo de planejamento, 
criando assim cinco picos no morro, 
cada um deles coroado por um 
pavilhão. As vistas sobre a Cidade 
Proibida e o resto da capital são de 
tirar o fôlego. O Templo do Céu será 
nosso último passeio do dia, e está 
localizado a 3 km ao sul da Praça 
Tian an men. Este complexo budista 
data das dinastias Ming e Qing, e 
é também um Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Das três principais 
estruturas, o mais impressionante 
é certamente o salão de oração 
de 32 metros de altura para boas 
colheitas, que é o edifício mais 
antigo do templo. Jantar. Macau

Pequim

Pequim



32

8º DIA – PEQUIM / BADALING 
GRANDE MURALHA / PEQUIM
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã seguiremos para uma 
parada estratégica, para fotos, 
no Estádio Nacional de Pequim, 
popularmente conhecido como 
o Ninho de Pássaro, que foi o 
principal local dos Jogos Olímpicos 
de 2008. Esta arena olímpica 
arquiteturalmente radical tem 
capacidade para 80.000 pessoas, 
e tornou-se um símbolo da nova 
Pequim e uma das atrações mais 
populares da capital. Seguiremos 
para o norte rural da cidade para 
uma viagem ao passado da China, 
para conhecermos a Grande 
Muralha e os Túmulos Imperiais 
da Dinastia Ming. A seção Badaling 
da Grande Muralha foi construída 
em 1505 e foi estrategicamente 
importante para o Vale Guan, a fim 
de manter fora as hordas mongóis 
do norte. Hoje em dia, os turistas 
de todo o mundo reúnem-se lá, que 
é a parte mais visitada da Grande 
Muralha. Tendo sido reconstruída 
para replicar sua aparência original, 
esta seção dá uma visão realista da 
imensidão da Grande Muralha. 

Após nossa visita da muralha, que 
exigirá um pouco de fôlego dos 
mais aventureiros, tomaremos a 
estrada para uma breve viagem de 
carro para os túmulos Ming, que 
estão localizados a cerca de 45 
km ao norte de Pequim, no vale 
abaixo das montanhas Jundu. O 
local foi escolhido especificamente 

por causa de seu ambiente 
harmonioso, e foi projetado em 
uma forma de arco, para afastar 
espíritos malignos do norte. Este 
complexo monumental e sereno é 
acessado através do imponente 
Grande Portão Vermelho e, em 
seguida, alcança a Via Sacra com 7 
km de comprimento, que é alinhada 
com estátuas de guardiães 
como camelos, elefantes, leões, 
soldados e cortesãos imperiais. 
Exploraremos o Túmulo Changling, 
que é o descanso final do Imperador 
Yongle, que reinou no início do 
século XV, e é considerado um dos 
maiores governantes da China. 
Jantar.

9º DIA – PEQUIM / LUOYANG 
Café da manhã. Logo cedo 
deixaremos nosso hotel para 
visitar o Palácio de Verão e o Lago 
Kunming, no noroeste da cidade. 
Este fascinante complexo era o 
lugar onde os imperadores da 
China e suas famílias se afastariam 
do calor e das intrigas da Cidade 
Proibida. Aqui eles poderiam relaxar 
nos luxuosos pavilhões do Monte da 
Longevidade, meditar nos templos e 
passear pelos jardins paisagísticos 
ao redor do Lago Kunming. O 
vasto e suntuoso Palácio de 
Verão oferece uma variedade de 
vistas impressionantes, e possui 
prédios bem decorados e pátios 
que são carregados de história. 
Admiraremos as estruturas cuja 
grandeza é combinada apenas por 
seus nomes maravilhosamente 

evocativos, como o Templo da 
Virtude Budista, o Salão de 
Ondulações de Jade, a Sala de 
Dispersão de Nuvens e o Salão 
de Felicidade e Longevidade. O 
lago de Kunming é um grande lago 
artificial, expandido ao longo de 
séculos, com a  formação de três 
ilhas que se acredita representarem 
as “três ilhas de fadas do Mar 
Oriental”. Duas delas podem ser 
alcançadas pela ponte, incluindo 
a ilha de Nanhu, que está ligada à 
costa pela sensacional Ponte dos 
Dezessete Arcos (seventeen-arch). 
Após nosso jantar, embarcaremos 
em um trem noturno com destino à 
cidade de Luoyang.

10º DIA – LUOYANG 
Chegada à cidade e transferência 
para nosso hotel. Ali tomaremos 
nosso café da manhã e, após 
tomá-lo, visitaremos a atração mais 
famosa desta cidade: as grutas de 
Longmen, que estão localizadas 
ao sul da cidade, às margens do 
rio Yi. (Longmen significa “portão 
do dragão” em mandarim) Este 
Patrimônio Mundial da UNESCO 
tem dezenas de milhares de 
estátuas budistas esculpidas em 
quase 1.400 cavernas de pedra 
calcária. Que espetáculo veremos! 
Os trabalhos sobre este vasto 
complexo começaram pela primeira 
vez durante a dinastia Wei do Norte, 
do século V, e a passagem do 
tempo só aumentou a dimensão do 
que seus artesãos esculpiram fora 

Grande Muralha

Túmulos Ming

Palácio de Verão
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da rocha. De norte a sul, as grutas 
cobrem uma distância de cerca 
de 1 km. Durante nossa excursão, 
exploraremos as cavernas mais 
interessantes e famosas. Jantar.

11º DIA – LUOYANG / XI’AN
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para o sudeste rural de Luoyang, 
após nosso café da manhã, 
para visitar o mundialmente 
famoso Mosteiro de Shaolin, que 
é considerado o berço e casa 
espiritual das artes marciais. Há 
um templo neste local pelo menos 
desde o quinto século, e hoje 
esse templo cobre uma área larga 
que abarca mais de uma dúzia 
de salões e pátios, assim como a 
floresta assustadora do Pagoda, 
que é composta de mais de 240 
pagodas de tijolo e de centenas 
de Árvores. Alguns remontam ao 
século VIII, e cada pagoda presta 
homenagem a um eminente monge 
ou abade, com o número diferente 
de níveis e lados servindo para 
identificar cada um. O destaque de 
nossa visita será a apresentação 
de kung fu a ser realizada pelos 
monges. Os movimentos de Shaolin 
kung fu são baseados no antigo 
conhecimento médico chinês, e 
estão em conformidade com as 
regras de movimento do corpo 
humano, com ênfase especial 
na combinação de movimento e 
quietude, o equilíbrio entre yin 
e yang, e o complemento entre 
tenacidade e suavidade. O princípio 

mais conhecido é o “Six Harmonies” 
ou 6 harmonias, composto pelas 
três harmonias externas (ombros e 
quadril, cotovelos e joelhos, mãos 
e pés) e as três harmonias internas 
(mente e intenção, intenção e Qi - 
energia natural - e Qi e força). Após 
esta exibição imponente de artes 
marciais, voltaremos para Luoyang 
para tomar nosso trem expresso da 
tarde para Xi’an. À nossa chegada, 
seguiremos para nosso hotel para 
check-in. Jantar.

12º DIA – XI’AN 
Café da manhã. Seguiremos hoje 
viagem para o campo fora de Xi’An, 
para visitar o tesouro inestimável, 
desconhecido pela humanidade, 
até que alguns agricultores 
tropeçaram sobre ele cerca de 
quatro décadas atrás. O que eles 
encontraram desde então, tornou-
se um fenômeno global, com partes 
do chamado Exército de Terracotta 
sendo exibidas em todo o mundo. 
Há milhares de guerreiros armados, 
diferentes entre si, alinhados em 
fileiras de acordo com o posto 
militar, bem como centenas de 
cavalos e carros. Os soldados 
foram feitos por um exército de 
artesãos e foram enterrados 
com Qin Shi Huang, o primeiro 
imperador da China, que morreu 
em 210 a.C.. Vê-los todos diante 
de seus olhos é uma experiência 
verdadeiramente inesquecível. A 
seguir, retornaremos para Xi’An. 

Pela tarde visitaremos o Grande 
Pagoda do Ganso Selvagem, que 
ficou ali desde a Dinastia Tang, no 
século VII. Jantar.

13º DIA – XI’AN / GUILIN
Café da manhã. Hoje seguiremos 
para o aeroporto internacional 
de Xi’an (Xianyang International 
Airport), para tomar nosso vôo 
com destino a Guilin. Seguiremos 
então ao Monte Fubo, nomeado 
em homenagem a um general da 
dinastia Tang,  famoso porque 
construiu um templo em seu pico. 
Esta rocha de pedra calcária de 213 
metros de altura sobre o Rio Li, além 
de sua beleza natural crua, abriga 
vários outros locais de interesse, 
incluindo uma Caverna que é o lar da 
Rocha Espada de Teste, a Caverna 
de mil Budas, e o grande Relógio 
de Ferro. Apesar de seu nome, a 
Caverna de mil Budas tem apenas 
239 estátuas de Buda, distribuídas 
em 36 santuários espalhados por 
três níveis. Seguiremos então para 
nosso check-in na cidade de Guilin. 
Jantar.

Luoyang Xi’An

Mosteiro Shaolin

Monte Fubo
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14º DIA – GUILIN / YANGSHUO
Café da manhã. Embarcaremos 
então em um fascinante cruzeiro 
pelo rio Li. Desfrutaremos de uma 
experiência em 3D, navegando 
por algumas das paisagens mais 
dramáticas criadas pela Mãe 
Natureza, neste país. Veremos 
afloramentos cáusticos irregulares,  
que se juntam e apontam 
agudamente para cima, atingindo 
centenas de metros do chão, como 
estalagmites gigantecas cobertas 
de vegetação espessa. Passaremos 
por cidades e aldeias que parecem 
intocadas pela passagem do 
tempo, através de desfiladeiros, 
por cachoeiras e por muitas outras 
maravilhas naturais. Cada curva 
do rio traz uma paisagem exótica e 
caótica, até alcançar o destino de 
hoje, a vila pitoresca de Yangshuo, 
por volta das 13:00 horas. 
Nesta cidade, aninhada meio às 
montanhas Karst, visitaremos o 
mercado local movimentado e 
aproveitaremos para relaxar um 
pouco tomando um café em algum 
dos cafés da cidade, enquanto 
admiramos a beleza natural que 
nos circundará. Yangshuo é um 
local animado, freqüentado por 
mochileiros, e transformado em um 
dos destinos mais cosmopolitas do 
interior rural da China. Jantar.

15º DIA – YANGSHUO / GUILIN / 
HANGZHOU
Café da manhã. Hoje exploraremos 
a cidade de Yangshuo e, em horário 
oportuno, rumaremos ao aeroporto 

para tomar nosso voo de sequência 
a Hangzhou. Em nossa chegada, 
visitaremos uma plantação de chá 
Meijiawu. Hangzhou e a região do 
delta do Rio Yangtze são conhecidas 
por suas paisagens deslumbrantes 
e solos férteis, especialmente 
adequados para o cultivo do chá. 
No Meijiawu, aprenderemos algo 
sobre a história da produção de chá 
nesta área cênica ao redor do Lago 
Oeste, e como ela mudou a sorte 
da economia local. Hoje, a vila de 
cartão postal de Meijiawu tem mais 
de 150 casas de chá servindo a 
mistura local peculiar de chá. Apesar 
da prosperidade da área e de sua 
popularidade com visitantes, não 
perdeu seus encantos pastorais, e 
retém a sensação de China antiga. 
Jantar.

16º DIA – HANGZHOU / SUZHOU 
Café da manhã. Dedicaremos nossa 
manhã a um cruzeiro a ser realizado 
pelo Lago Oeste, localizado no 
coração histórico de Hangzhou. 
Bem no centro da cidade velha, 
este lago inspira poetas, artistas, 
músicos e românticos desde tempos 
imemoriais, e é visto como a “mãe” 
dos Jardins Chineses. Tal é a sua 
beleza natural de sonho, reforçada 
pelo gênio da humanidade, que 
foi recentemente declarada 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Com sorte, desfrutaremos de um 
passeio de barco pelas águas do 
Lago Oeste - envolvido em névoas 
românticas - e passearemos pelos 

graciosos jardins. Através das 
calçadas, exploraremos atrações 
maravilhosamente nomeadas, 
como o Caminho Sustentado pelas 
Nuvens, a Ponte Cruzando o Arco-
íris, ou ainda as Três Piscinas 
que Espelham a Lua. Seguiremos 
para as montanhas de Wulin, que 
se levantam da costa ocidental do 
lago e, após aproximadamente 
4km, chegaremos ao monastério 
legendário de Lingying (ou o templo 
do descanso da alma). Este centro 
do budismo de Chan foi fundado 
no quarto século e foi considerado 
uma das “cinco montanhas Zen” 
da dinastia Song. Os estudiosos 
mais eminentes sempre foram 
atraídos para ele e envolvidos em 
debates animados sobre o budismo 
e o taoísmo. Há 11 salões, dois 
pavilhões, três pagodas e três 
grutas com mais de 470 esculturas 
em pedra, de figuras budistas que 
datam dos séculos X ao XIV. Pela 
tarde tomaremos um trem de alta 
velocidade de volta a  Suzhou. 
Chegaremos ao final da tarde ou 
início da noite, e seguiremos para 
nosso hotel. Jantar.

17º DIA – SUZHOU / SHANGHAI
Café da manhã. Hoje realizaremos 
mais um passeio de barco, desta vez 
através do Grande Canal, que há 
séculos ligou a cidade com Pequim, 
trazendo produtos para seus 
mercados e prosperidade para seus 
comerciantes, e atribuindo a Suzhou 
a alcunha de “Veneza do Leste”. 
Enquanto a embarcação move-se, 

Yangshuo

Hangzhou

Monastério de Lingying
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admiraremos as casas históricas 
de comerciantes e aristocratas da 
idade de ouro da cidade, as casas 
de chá acolhedoras, e a famosa 
rua Shantang. Suzhou também 
é famosa por seus nove jardins 
clássicos, que juntos formam um 
Patrimônio Mundial pela UNESCO. 
Visitaremos o maior desses jardins, 
o Jardim do Administrador Humilde, 
logo após nosso cruzeiro. Apesar 
do nome modesto, o jardim da 
era Ming abrange uma vasta área, 
que possui dezenas de edifícios 
e pontes, todos localizados em 
um labirinto de piscinas e ilhas 
conectadas. Entre as atrações 
mais encantadoras estarão as mais 
de 700 pequenas paisagens que 
o conformam. Passearemos pelos 
três jardins (Leste, Central e Oeste) 
e admiraremos os pavilhões, 
as características da água e a 
exuberante vegetação. No Jardim 
Central, encontraremos três ilhas 
que recriam as míticas “ilhas de 
fadas do Mar Oriental”, aquelas que 
já visitamos em Pequim. O salão 
maravilhosamente nomeado de 36 
patos Mandarins e 18 camélias, 
fica no jardim ocidental, enquanto 
no Jardim Oriental encontraremos 
o Sorghum Hall,  hall perfumado. 
Seguiremos então para a estação 
de trem para tomarmos nosso trem 
com destino a Shanghai, a apenas 
uma hora de distância, chegando à 
tarde para nosso check-in. Jantar.

18º DIA – SHANGHAI 
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia às deslumbrantes 
atrações da maior cidade do mundo. 
Visitaremos a margem oeste do 
Rio Huangpu e exploraremos este 
elegante cais, repleto de edifícios 
históricos de bancos das décadas 
em que as potências estrangeiras 
controlavam grandes faixas de 
Shanghai como “concessões”. 
Há 52 edifícios de referência ao 
longo deste passeio de 1,5 km, 
variando em estilo de neo-clássico 
para “art deco”. Entre as estruturas 
mais atraentes estarão a Casa 
de Alfândega de oito andares, o 
Banco da China e o Edifício de 
Comunicações. Atravessaremos 
o rio para a margem leste, e 
subiremos até o topo da Torre Jin 
Mao de 88 andares (o Edifício da 
Prosperidade Dourada) que, até 
2007, era o edifício mais alto da 
China. O deck de observação no 88º 
andar oferece vistas panorâmicas 
surpreendentes da metrópole que 
é Shanghai, e do adjacente Centro 
Comercial Mundial de 101 andares. 
No interior, as vistas também serão 
atraentes, com o átrio de 31 andares 
(o segundo mais alto do mundo), 
uma magnífica visão que quase 
parece ser uma ilusão de ótica. Pela 
tarde, voltaremos para a margem 
oeste para visitar o Jardim Yu, um 
jardim chinês clássico, repleto de 
pavilhões ricamente decorados, 
salões, torres, rochedos e lagoas, 
alguns remontando à dinastia 
Ming há quatro séculos. Aqui 
encontraremos um local tranquilo 
para descanso do ritmo moderno 
de vida nesta cidade, agitada, de 
mais de 24 milhões de habitantes. 
Em seguida, descobriremos a 
cidade velha em si, que de alguma 
forma sobreviveu ao impulso 
impressionante da modernização 
da China das últimas duas décadas. 
Quase encolhidas sob os modernos 

arranha-céus, as ruas estreitas de 
dois e três andares da cidade velha 
e terrosa, oferecem um contraste 
surpreendente, com a reluzente 
nova Shanghai. Pedestres, ciclistas 
e outros turistas se juntarão a nós ali, 
em nossa aventura neste local de 
lojas familiares, shoppings e centros 
comerciais. A imensa energia, cor e 
espetáculo da “Nanjing Ave.” nos 
brindarão com um microcosmo de 
Shanghai, condensado em um só 
lugar. Jantar. 

19º DIA – SHANGHAI / 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.

Confira nosso
parcelamento sem jurosSuzhou

Shanghai

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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China Exuberante, um nome complexo, mas que bem se presta a explicar 
esse nosso destino. A China tem milênios de história, mas com eles, 
contrastam algumas décadas apenas de desenvolvimento aceleradíssimo, 
que a tiraram da insignificância no mapa da economia e geopolítica global, 
e a colocaram no primeiro lugar do PIB Mundial. Em si, este fato já coloca, 
lado a lado, pessoas que ainda vivem em uma economia quase feudal, a 
outras que acessam e desenvolvem a mais avançada tecnologia de que se 
dispõem. Pois bem, imaginem o reflexo dessa realidade em uma viagem que 
percorra grande parte deste país, de mais de 40 dialetos, e de diferentes 
povos e culturas que, mescladas, formam o que a China é hoje. Prepare-se 
para as belezas naturais, e as construídas pelo homem também, mas não 
se esqueça, sobretudo, do banho de cultura e compreensão do mundo que 
esta viagem lhe oferecerá! Vamos juntos conhecer a Terra de Confúcio?

China Exuberante
com a Lielu Turismo!!!
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4º DIA – OSAKA
Café da manhã. Logo após nosso 
café da manhã, será hora de 
começarmos a descobrir porque 
cruzamos o mundo, para visitar este 
país exótico e super-desenvolvido, 
repleto de belezas para lá de 
marcantes, e cheio de imagens que 

1º DIA – SÃO PAULO / OSAKA
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 Osaka, no Japão, com 
escala a confirmar.

2º DIA – VÔO
Dia de viagem a Osaka.

3º DIA – OSAKA
Chegaremos a Osaka e seguiremos 
para nosso hotel, para nosso 
descanso merecido. Afinal, a 
viagem é longa, e hoje teremos 
tempo para nos recuperarmos dela. 
Jantar.

povoam nossa imaginação. Osaka, 
grande cidade portuária situada na 
ilha de Honshu, conhecida por sua 
arquitetura moderna, vida noturna 
e comida de rua, será nosso ponto 
de partida nesta nossa aventura em 
terras Japonesas. Ali visitaremos o 
jardim flutuante localizado no topo 

Operadora
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- 17 noites no Japão
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo ou vans durante toda a viagem
- 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 (quando aplicável)
- 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.

Que tal conhecer O JAPÃO com a Lielu!? Sua geografia será parte de nossa viagem, mas a história desse 
país não ficará para trás, e a alma de seu povo menos ainda.  Não deixamos belezas para lá, então a época, 
é claro, será a das cerejeiras: a famosa “Sakura”, finalzinho de Março, não tem jeito... Parques, Castelos, 
Cidades Históricas e Modernas, Florestas de Bambu e o Monte Fuji, Águas termais e Saquê, Chá e Kimono, 
a Tecnologia e a Tradição! Tudo isso costurado em um roteiro feito com esmero e carinho para quem pretende 
conhecer o Japão, seu povo, sua cultura, gastronomia, história e belezas, naturais e feitas pelo homem! Vamos 
embarcar em mais uma aventura juntos!?

®

Japão nas Cerejeiras
21 dias

Osaka Osaka

saída prevista:

MAR ou ABR
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Passearemos pelo parque Nara, 
visitaremos o Hall Nigatsudo (parte 
das construções desse enorme 
parque) e o Pavilhão Ukimodo, 
construído em madeira sobre um 
lago, e que trará paz a nossos 
espíritos, e nos colocará no 
estado de espírito necessário, a 
conhecer a cultura deste povo tão 
distante, entretanto tão próximo de 
nós, brasileiros! Afinal é aqui no 
Brasil que fica a maior colônia de 
descendentes de Japoneses, fora 
do Japão. Almoço.

6º DIA – OSAKA – UNIVERSAL 
STUDIOS JAPÃO
Café da manhã.  Em horário 
oportuno, deixaremos nosso hotel 
para seguir rumo à Universal Studios 
japonesa. Imagine só conhecer um 
centro de tecnologia em formato 
de parque de diversões, no país 
do mundo que mais desenvolve 
tecnologias, especialmente em 
imagens! Sim, não poderíamos 
conhecer o verdadeiro espírito 
japonês sem conhecer-lhe a 

de um dos prédios emblemáticos 
da cidade, para conhecê-la, de uma 
altura de 170m... é sempre bom 
ter uma vista panorâmica antes 
de penetrar nos segredos de uma 
civilização! Pela tarde entraremos 
em contato com a história japonesa, 
ao visitarmos o Castelo de Osaka. 
Hoje ainda conheceremos uma 
parte bem turística dessa cidade, 
com seus centros comerciais e 
de gastronomia de rua por volta 
das regiões de Shinsaibashi e 
Dotonbori. Almoço.

5º DIA – OSAKA / NARA / OSAKA
Café da manhã. Seguiremos então 
após nosso café da manhã até a 
cidade de Nara, a conhecer uma 
verdadeira experiência japonesa: 
a cerimônia do chá realizada em 
um templo Zen! Até os menos 
empolgados com a bebida hão 
de refestelar-se com a beleza 
da cerimônia! Almoçaremos e 
seguiremos nosso dia a visitar 
um parque, e nele o Templo do 
Grande Budha, Templo Todaiji. 

curiosidade técnica, a capacidade 
de alcançar êxito em pesquisas 
tecnológicas, e a avidez com que 
são capazes de criar do nada. 
Você pode até não conhecer os 
parques da Disney, mas conhecerá 
a Universal Studios no Japão!

7º DIA – OSAKA / KYOTO
Café da manhã. Imaginemo-nos 
hoje embarcando em um trem 
panorâmico a conhecer uma floresta 
romântica de bamboos. Sim, é 
exatamente o que faremos na região 
de Arashiyama. Embarcaremos no 
trem Torroko, e visitaremos esse 
local famoso por ser ponto de 
filmagem para diversos produtores 
de cinema, dada sua beleza única. 
Ali visitaremos também o templo 
Kinkakuji e o ponto de vista da 
área de Gion (ali faremos a nossa 
foto oficial!). Ao final de nosso dia 
chegaremos a Kyoto, tendo deixado 
Osaka para trás. Almoço.

8º DIA – KYOTO
Café da manhã. Após nosso café 
da manhã, dedicaremos nosso dia 
a conhecer algumas preciosidades 
da cidade de Kyoto. Entre elas, 
o templo “Fushimi Inari Taisha”. 
Situado na base de uma montanha 
de mesmo nome, e dedicado ao 
Deus do arroz, esse templo era 
visto como o patrono dos negócios 
no Japão. Imagine só a sabedoria 
que deve emanar desse lugar, e a 
beleza também. Almoçaremos em 
um restaurante local e assistiremos 

Osaka Nara

Arashiyama

Nara Universal Studios
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Faremos esse passeio de balsa! 
Almoçaremos em um restaurante 
local e de lá seguiremos a conhecer 
o parque que foi construído em 
memória daqueles que pereceram 
no bombardeio de Hiroshima: 
Parque da Paz; Domo da Bomba 
Atômica e O Museu da Paz. Nada 
como penetrar um pouco na história 
para conhecer-lhe os erros, a não 
cometê-los novamente! E sim, 
se quiser conhecer o Japão, não 
poderia deixar de visitar essa parte 
triste de sua história, mas que hoje 
ajuda os japoneses a contruírem 
um futuro de paz! Almoço.

10º DIA – HIROSHIMA / OKAYAMA 
/ HYOGO
Café da manhã. Deixaremos então 
a cidade de Hiroshima com destino 
à cidade de Hyogo. Durante o dia, 
as surpresas ficarão por conta de 
nossa visita à região de Okayama, 
onde visitaremos o canal de 
Kurashiki. Trata-se de um dos 
pontos altos da visita a Okayama. 
Kurashiki é a segunda maior 

a uma apresentação de Kimono, a 
vestimenta japonesa. Passaremos 
pelo Palácio Imperial de Kyoto, para 
uma foto imperdível, e visitaremos 
a região das ruas Ninen-zaka e 
Sannen-zaka, que representam 
o Japão em sua época áurea, em 
um cenário nostálgico e de sonhos, 
que nos levam até o templo 
Kiyomizudera, uma das principais 
atrações da cidade de Kyoto, 
pela beleza do cenário em que se 
encontra. Almoço.

9º DIA – KYOTO / HIROSHIMA
Café da manhã. Seguiremos até a 
estação de trens de Kyoto, para ali 
tomar nosso trem bala, com destino 
à famosa cidade de Hiroshima, 
bem ali onde se desenhou o 
desfecho da segunda grande 
guerra, mundial. Visitaremos ali 
um santuário xintoísta que foi 
construído sobre a água, e foi 
reconhecido como patrimônio 
mundial da Unesco desde 1996. 
O monumento foi construído sobre 
a ilha de Myyajima, mas quando 
a mare sobe, parece flutuar. 

cidade de Okayama. De um lado, 
uma cidade industrial; de outro, na 
área de Bikan, um cenário que nos 
remete a como as coisas foram no 
Japão antes da industrialização. 
Nada melhor que um mergulho no 
passado de um povo, para poder 
sorver-lhe a verdadeira e moderna 
alma! Visitaremos ainda hoje o 
jardim japonês de Korakuen.  Trata-
se de um dos três grandes jardins 
do Japão, construído em 1700 
pelo senhor feudal dessa região. 
A forma moderna desse jardim 
vem de 1863, portanto, será mais 
um passo de nosso passeio pela 
história do Japão. Ao cabo de 
nosso dia chegaremos à cidade 
de Hyogo, localizada no centro 
das águas termais japonesas. Que 
delícia! Almoço.

Templo Fushimi Inari Taisha_ Hiroshima Kurashiki

Okayama

Kyoto

Hiroshima
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retém o charme de uma cidade 
japonesa tradicional, especialmente 
bela e preservada em seu centro de 
vila. Quem deseja acrescentar um 
toque de interior a seu itinerário, 
quando conhece o Japão, a visita. 
Foi importante durante os tempos 
feudais, por saber trabalhar bem o 
couro e a madeira. Isso a aproximou 
do shogun (uma espécie de ditador 
militar indicado pelo imperador, 
presente no Japão por cerca de 
8 séculos, XII ao XIX...), e a fez 
desenvolver-se.

Visitaremos ainda uma cidade 
próxima chamada Shirakawa-
go, uma espécie de cidade entre 
montanhas, vila alpina tradicional 
que foi declarada patrimônio 
mundial da Unesco desde 1995. 
Ficou famosa e célebre pelo estilo 
de construção de suas casas, em 
formato de mãos em oração. Bem, 
não é sem razão que os telhados 
por ali são íngremes, é região que 
recebe muita neve no inverno... 
Seguiremos então até Kanazawa, 
distrito de Ishikawa, para nosso 
pernoite. Almoço.

11º DIA – HYOGO / NAGOYA
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Hyogo e a região de águas 
termais japonesa para seguir 
rumo a Nagoya, a quarta maior 
cidade do Japão, e a terceira 
área metropolitana em volume 
de população! Pelo caminho, 
visitaremos a região de Ljinkan. 
Localizada aos pés da montanha 
Rokko, muitos mercadores e 
diplomatas fizaram residência nesta 
área conhecida por suas mansões. 
O charme deste passeio faz dele 
um dos preferidos para jovens 
casais japoneses.  Dessa área que 
é também cheia de restaurantes 
e lojinhas, seguiremos até o 
Templo Ikuta, um dos mais antigos 
santuários do Japão. Almoçaremos 
em um restaurante local e 
seguiremos para a Torre do Porto 
Kobe. Ainda na região de Hyogo, 
trata-se de uma torre turística 
erigida em 1963 e reformada em 
2009/2010. A foto dali é imperdível! 
Por fim seguiremos com uma 
visita a uma destilaria de Sake, a 
bebida mais festejada do Japão, 
ou uma delas! Ao final do dia é que 
seguiremos de trem bala a Nagoya 
para nossa hospedagem. Almoço.

12º DIA – NAGOYA / TAKAYAMA / 
SHIRAKAWAGO / KANAZAWA
Café da manhã. Hoje visitaremos 
uma cidade da região de Gifu. 
A cidade de Takayama que está 
localizada na região das montanhas 
Hida. Trata-se de uma cidade que 

13º DIA – KANAZAWA / NAGANO
Café da manhã. Hoje seguiremos 
viagem deixando Kanazawa 
para chegar a Nagano ao final do 
dia. Pelo caminho, as surpresas 
ficarão por conta de nossa visita 
aos Alpes Japoneses do Norte. 
Trata-se de um dos mais belos 
cenários de montanhas do Japão. 
Por um percurso de cerca de 15 
quilometros ao longo vale do Rio 
Azusa, ficaremos encantados com o 
que veremos neste dia: exuberante 
natureza, e paisagens idílicas. 
Visitaremos então uma fazenda de 
Wasabi criada em 1915, famosa 
por seus moinhos de água e pelo 
rio que a atravessa. E para quem 
gosta de wasabi, um prato cheio... 
Por fim, visitaremos o Castelo de 
Matsumoto, um dos 3 mais famosos 
castelos do Japão. Prepare-se para 
um dia espetacular. Almoço.

14º DIA – NAGANO / TOCHIGI
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia visitando o Parque 
de Macacos Jigokudani. Trata-
se de uma atração turística da 
província de Nagano que, além de 
águas termais, é notório por atrair 
numerosos bandos de macacos da 
neve que buscam ali amenizar os 
efeitos das baixas temperaturas. 
Afinal, ao contrário de nós, as 
roupas deles não variam com a 
época do ano... Almoçaremos em 
um restaurante local e seguiremos 
viagem para visitar o lago de 
Izuruhara Benten Ike. Criado por 

Kobe

Takayama

Shirakawa-go

Castelo de  Matsumoto
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erupção e bloqueou o rio que por ali 
passava. Dessa experiência inédita 
para muitos de nós, seguiremos até 
a cachoeira de Kegon, com queda 
de cerca de 100 metros, uma das 
três mais belas quedas de água do 
Japão. Almoço.

16º DIA – TOCHIGI / TÓQUIO
Café da manhã. Quem fala em 
Japão, pensa em sua capital, 
Tóquio, que não poderia faltar 
nesta nossa aventura. E sim, hoje 
chegaremos a Tóquio. Mas antes 
de ali chegar, visitaremos em nosso 
caminho os Jardins de Kairakuen, 
uma das principais atrações da 
região de Ibaraki: construído há 
cerca de 170 anos pelo Senhor 
Feudal Tokugawa Nariaki, foi aberto 
para uso comum de senhores 
feudais e cidadãos comuns, algo 
então incomum. Foi chamado de “O 
parque onde todos podem relaxar”. 
E será a nossa vez de conhecê-lo, 
já que é um dos 3 grandes jardins 
do Japão. Florestas, lagos e vistas 
de tirar o fôlego. 

fontes de água termal que nascem 
das pedras do período paleozoico, 
ali encontraremos florestas de Maple 
(o melado canadense) contrastando 
com a vista das pedras e da água, 
para nos impressionar com sua 
beleza. Para se ter uma ideia, este 
local foi definido como um tesouro 
natural do Japão, e está entre os 
100 locais de águas selecionados 
pelo Ministério do Meio Ambiente 
do Japão para compor essa lista. 
Seguiremos então para nosso hotel 
em Tochigi. Almoço.

15º DIA – TOCHIGI
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o Templo de Nikko Toshogu. 
Também patrimônio mundial da 
Unesco, esse templo abrirá nosso 
dia. Seguiremos então ao almoço, 
para visitar o Lago Chuzenji, um 
lago formado na cratera de um 
vulcão no Parque Nacional de 
Nikko. Formou-se há 20,000 anos, 
quando o Monte Nantai entrou em 

Almoçaremos em um restaurante 
local, e seguiremos viagem a visitar 
o Templo mais antigo de Tóquio, 
Sensoji, que guarda uma estátua 
do Deus da Misericórdia: Kannon. 
Portões imponentes e uma pagoda 
de 5 andares nos aguardam por lá. 
Conheceremos ainda a região de 
compras de Nakamise, que existe 
desde o século XVII. A maioria 
dessas lojas ainda pertence às 
famílias que as fundaram, e nos 
enriquecem com souvenirs, comida 
de rua de excelente qualidade 
e deliciosos quitutes japoneses. 
Hummm, deu até uma fomezinha... 
Almoço.

17º DIA – TÓQUIO
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer a capital do 
Japão, a cidade de Tóquio. Nossa 
primeira parada, para uma foto, será 
o Palácio Imperial. Passaremos 
pela estação de Tóquio e pelo 
Parlamento Japonês. Seguiremos 

Parque Jigokudani Templo Nikko

Templo Sensoji

Lago  Izuruhara Benten ike

Kairakuen Tóquio



43

Confira nosso
parcelamento sem juros

uma espetacular vista do famoso 
Monte Fuji. Almoçaremos em um 
restaurante local e faremos um 
passeio de barco pelo Lago Ashi a 
conhecer as mais belas vistas do 
Monte Fuji. Hoje conheceremos 
ainda um centro comercial de 
Tóquio, afinal, como sempre 
dizemos por aqui, ninguém é 
de ferro, e é preciso fazer uma 
comprinha de vez em quando, ou ao 
menos olhar uma vitrine japonesa! 
Almoço.

19º DIA – TÓQUIO
Café da manhã. Conhecer o parque 
de Shinjuku Gyoen será nossa 
tarefa desta manhã. E o que é este 
parque? Simples, foi a residência 
do Senhor Feudal de Tóquio por 
cerca de 3 séculos. Não é preciso 
dizer que é um dos maiores e mais 
populares parques de Tóquio, 
bem no centro da cidade, e que 
protege um dos locais mais bonitos 
da cidade para se assistir ao 
espetáculo das cerejeiras! Precisa 
dizer mais alguma coisa? Ahhh, sim, 
almoçaremos em um restaurante 
local e passearemos pela tarde 
pela região de Shinjuku, localizada 

até os jardins Hamarikyu onde 
mais uma vez entraremos em 
contato com as belezas que são as 
cerejeiras no Japão, na época da 
Sakkura...

hum, para quem imaginava que o 
mais belo já havia sido visto, hoje 
será dia de recordarmo-nos de que 
a capital do Japão não poderia 
deixar a desejar, não é mesmo!? 
Almoçaremos em um restaurante 
local e seguiremos nosso dia com 
um cruzeiro pelo Rio Sumida. Sim, 
esses barcos que transportam 
pessoas em Tóquio são uma das 
melhores formas de conhecer 
a cidade, e ligam o parque que 
visitaremos à região de Odaiba, que 
guarda um parque à beira mar na 
ponta da baía de Tóquio e oferece 
vistas esplendorosas de Tóquio, 
desde essas praias artificiais! Bem, 
e as comprinhas não estarão longe 
dali... Almoço.

18º DIA – TÓQUIO / MT. FUJI & 
HAKONE / TÓQUIO
Café da manhã. Hoje acordaremos 
para seguir viagem à Vila de Oshino 
Hakkai, de onde esperamos ter 

às margens da estação ferroviária 
mais movimentada de Tóquio, área 
de entretenimento e compras que 
agrada a todo visitante da capital 
japonesa. Almoço.

20º DIA – TÓQUIO / 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.

21º 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  viagem!

Tóquio

Tóquio

Tóquio

Monte Fuji

Tóquio

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

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

Japão, para alguns, um sonho de viagem 
distante. Distante pela localização, do outro 
lado do mundo, distante por ser uma viagem 
custosa. Para esses, dizemos: “Nada resiste a 
uma boa programação! Não há sonho difícil 
demais para realizar, se você se organizar!” 
Para outros, é o próximo projeto de vida, em 
viagem. E para esses, dizemos: “Seja bem-vindo, 
nos preparamos bem, e estamos prontos a 
levá-lo a conhecer o Japão, do outro lado do 
mundo.” Em nossa preparação, o carinho de 
sempre, o zêlo por, em uma única viagem, 
condensar a grande maioria de belezas que 
este destino oferece e certamente uma boa 
dose de cuidado, para manter nossa viagem 
em excelência quanto ao custo-benefício que 
oferece! Vamos juntos conhecer a Terra do 
Sol Nascente?

Japao nas Cerejeiras
com a Lielu Turismo!!!

˜

https://www.lieluturismo.com.br
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Israel
10 dias

Operadora
®
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- 7 noites em Israel
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa em Israel (café da manhã, almoço e jantar)* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- direção espiritual de um Sacerdote Católico durante a viagem
- 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.

Esta é a viagem ideal para quem quer conhecer apenas Israel e visitar o berço de nossas raízes Cristãs, 
percorrendo os passos de Jesus, onde Ele nasceu, cresceu, pregou e sofreu Sua Paixão.

Visitaremos, entre outros muitos lugares, Belém, Nazareth, Cafarnaum, mar da Galiléia, rio Jordão, monte Tabor, 
monte das Bem-Aventuranças, monte das Oliveiras, monte Sião, Ein Karem e percorreremos a via Sacra. 

®

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. Sem jantar devido 
ao horário de chegada.

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

Tel Aviv Cesarea Marítima Haifa

saída prevista:

MAIO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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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 GALILÉIA / 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 Galiléia, 
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 / 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.

10º 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

Confira nosso
parcelamento sem juros

Cafarnaum

Nazaré

Jerusalém
Belém

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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1º DIA – SÃO PAULO / BAKU
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 Baku, 
no Azerbaijão, com escala a 
confirmar.

2º DIA – BAKU
Chegada a Baku e traslado de 
nosso grupo ao hotel.

Operadora
®
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:

- 6 noites no Azerbaijão
- 6 noites na Geórgia
- 5 noites na Armênia
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- refeições 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.

A quem já conhece a Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial, sua história e trajetória, desde seu 
início lá pelo século X, em Kiev - atual Ucrânia - até seu desdobramento moderno em Moscou, passando por 
toda a história do socialismo, e enfim chegando à Comunidade dos Estados Independentes (CEI), certamente 
há um passeio que deve intrigar: o Cáucaso! Armênia, Geórgia e Azerbaijão. É verdade, a Georgia, com sua 
capital Tblissi, não faz mais parte da CEI... mas continua linda! Baku, à margem do Már Cáspio, e capital 
do Azerbaijão, é cidade considerada Patrimônio da Humanidade desde o ano 2000. E Yerevan, capital da 
Armênia, não ficará para trás em brilho. Mas cuidado, não veremos somente as capitais, conheceremos as 
entranhas desses 3 países em uma viagem espetacular de história, novidades e muita coisa linda a ver! Vamos 
embarcar nela juntos também?

Cáucaso (Azerbaijão, Geórgia e Armênia)
20 dias®

3º DIA – BAKU
Café da manhã. Hoje conheceremos 
a cidade de Baku com um belo 
passeio à pé na parte antiga 
desta cidade que é Patrimônio 
da Humanidade pela UNESCO 
desde o ano 2000. Conheceremos 
a Pista dos Mártires,  um parque 
memorável que está situado no 
topo da serra da cidade, de onde 
se abre uma bela vista panorâmica. 
Durante o passeio vamos conhecer 
banhos antigos, caravançarais e 

mesquitas. Conhecermos também 
o Palácio de Shirvanshahs (século 
XV) e a Torre das donzelas (século 
XII) –  Localizados  na parte mais 

Baku

saída prevista:

AGOSTO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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antiga de Baku, e cercado por 
uma  muralha. O novo edifício do 
Museu do Tapete do Azerbaijão 
surpreenderá com sua vasta coleção 
de mais de 10.000 itens. Além de 
tapetes feitos entre os séculos XVII 
e XX,  as jóias, peças de cerâmica e 
as obras antigas em metal também 
farão parte da exposição. Jantar 
em um restaurante local com show 
folclórico e danças tradicionais. Eba!

4º DIA – BAKU
Café da manhã. Dia reservado para 
atividades especiais planejadas 
pela Lielu. Jantar.

5º DIA – BAKU / GOBUSTÃO / 
BAKU
Café da manhã. Após o café da 
manhã viajaremos para a reserva 
Nacional do Gobustão, outro local 
que também integra o Patrimônio 
Mundial da UNESCO e que nos 
levará de volta aos anos dos 
primeiros seres humanos que 
habitaram nosso planeta. Gobustão 
preservou mais de 6.000 petróglifos 
(gravuras rupestres), que remontam 
entre 5.000 e 40.000 anos. Estas 
gravuras rupestres mostram 

cenas de caça, homens, animais, 
batalhas, danças rituais, corridas 
de touros, barcos com remadores, 
guerreiros com lanças nas mãos, 
caravanas de camelos, imagens 
do sol e das estrelas e muito mais. 
Conheceremos também a Mesquita 
Bibi-Heybat, que é uma mesquita 
construída no século XIII e um dos 
santuários mais visitados de Baku. 
De seu pátio principal veremos um 
campo de petróleo onshore muito 
antigo da península de Absheron. 
Ainda teremos tempo para um 
passeio na zona do Boulevard em 
Baku. Almoço.

6º DIA – BAKU / ATESHGAH 
/ FORTALEZA DE RAMANA / 
YANARDAG / BAKU
Café da manhã. Hoje viajaremos 
para a Península de Absheron para 
visitarmos Ateshgah, um antigo 
templo religioso de adoração de 
fogo, construído no século XVII. 
Muitos viajantes e historiadores 
estrangeiros descreveram esse 
lugar como a um castelo. É um 
dos lugares mais sagrados que os 
zoroastristas (adoradores de fogo) 

costumavam visitar, e ainda é um 
lugar de visitação.
A seguir visitaremos a Fortaleza 
de Ramana, uma torre de 15m de 
altura no vilarejo de Ramana perto 
de Baku, datada do século XII. 
Considera-se que a torre foi construída 
para defesa e usada como castelo 
durante o reinado dos Shirvanshahs.

Mais tarde conheceremos Yanardag 
– Traduzido da língua azerbaijana 
como “Montanha Ardente”. 
Yanardag é uma colina flamejante 
que, assim como Ateshgah, trata-se 
de outro ponto interessante a visitar. 
O fogo que ocorre naturalmente 
nunca se apaga, nem com neve, 
tão pouco com a chuva. Almoço.

7º DIA – BAKU / SHEMAKHA / 
MAUSOLÉU DIRIBABA / SHEKI
Café da manhã. Hoje vamos 
conhecer o oeste do país. Visitamos 
a cidade de Shemakha e os túmulos 
da família real Shirvan, datados do 
século XVIII. Do local teremos uma 
vista bonita da cidade. 
Visitaremos também a Juma-
Mesquita (Mesquita de sexta-feira) 
– situada na cidade de Shamakhi, 
a segunda mesquita mais antiga 
construída no Cáucaso (entre 
os anos 743 - 744). Devido a 

Palácio de Shirvanshahs

Mesquita Bibi-Heybat

Ramana

Yanardag

Gobustão Ateshgah
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9º DIA – LOPOTA / TSINANDALI / 
SIGHNAGHI / BODBE / TBILISI
Café da manhã. Após do café da 
manhã, seguiremos a conhecer 
a região leste do país, chamada 
Kakheti, a maior produtora de 
vinho do país. A técnica tradicional 
de produção de vinho georgiano 
foi declarada como Patrimônio da 
Humanidade pela UNESCO a partir 
de 2.013. Conhecermos a Casa-
Museo de Tsinandali – uma casa da 
família nobre do escritor georgiano 
Alexandre Chavchavadze (século 
XIX). Ele foi tenente-general do 
exército russo e o primeiro enólogo/
escritor georgiano. Sua casa 
apresenta a época Czarista na 
Geórgia.

Visitaremos então a cidade de 
Sighnaghi, do século XVIII, cercada 
de uma estrutura defensiva  
composta por uma muralha com 23 
torres que é o charme da cidade. 
Esta cidade foi habitada, sobretudo, 
por artesãos, comerciantes e 
viajantes de famosa Rota da Seda 
que passavam por ali. Também 
conheceremos um convento de 
freiras em Bodbe (séculos VII 

- XIX)  onde está enterrada a 
evangelizadora da Geórgia, Sta. 
Nino. Além de ser um lugar muito 
amado pelos georgianos, do jardim 
do convento abre-se uma bela 
vista sobre o vale do Alazani, que 
veremos. Almoço.

10º DIA – TBILISI
Café da manhã. Hoje conheceremos 
Tbilisi, a capital da Geórgia desde 
o século V. Cidade multicultural 
desde seu início, encontraremos 
em suas ruelas estreitas e pátios 
tipicos, pessoas de variadas 
nacionalidades convivendo em 
harmonia. Tbilisi, por onde passava 
a  Rota da Seda antes do tempo de 
Cristo, é hoje uma cidade moderna, 
com museus, teatros, galerias de 
arte, banhos sulfurosos, igrejas 
e escavações arqueológicas (a 
maior parte de nossas visitas será 
realizada caminhando pelo centro 
histórico). Conheceremos a Igreja 
Metekhi (dos séculos XII - XIII), 
a igreja de Nossa Senhora. Foi 
construída na época do rei Devetre 
Tavdadebuli (que era devoto). 
Apesar de ser danificada muitas 
vezes, a igreja manteve a sua 

guerras e terremotos, o templo foi 
reconstruído diversas vezes.
A seguir visitaremos o Mausoléu 
Diribaba (século XV), um santuário 
parcialmente construído e 
parcialmente esculpido em um 
enorme penhasco, localizado em 
Mereze. Visitaremos também o 
Caravançarai de Sheki (superior e 
inferior) que, no século XVIII, serviu 
como residência temporária para 
comerciantes que passavam por 
esta cidade que mantinha-se em 
uma das rotas da seda. Almoço.

8º DIA – SHEKI / LAGODEKHI / 
GREMI / LOPOTA
Café da manhã. Continuaremos 
nossa viagem seguindo para a 
fronteira com a Geórgia, o país do 
vinho. Conheceremos o complexo 
arquitetônico de Gremi (séculos XVI 
- XVII), construído em uma colina 
rochosa pelos reis de Kakheti, e 
capital da região durante 150 anos. 
Trata-se de um centro por onde 
passava a Rota da Seda. Após a 
invasão dos persos no século XVII 
só sobreviveram o palácio do rei e 
a igreja. Almoço e degustação de 
vinho em um restaurante local.

Juma Mesquita Gremi Sighnaghi

Bodbe

Casa-Museu de Tsinandali

Caravanserai
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de fóceis encontrados no território 
da Geórgia, jóias de ouro e prata 
datados do IV milênio a.C.; além 
do Museu da Ocupação que conta 
a história mais recente da Geórgia. 
Almoço.

11º DIA – TBILISI
Café da manhã. Dia reservado para 
atividades especiais planejadas 
pela Lielu. Jantar.

12º DIA – TBILISI / MTSKHETA / 
UPLISTSIKHE / GUDAURI
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a antiga capital e centro religioso 
da Geórgia medieval: Mtskheta. 
Uma das mais antigas cidades 
da Geórgia, foi habitada desde 
o segundo milênio a.C. e agora é 
considerada Património Mundial 
pela UNESCO, e um museu 
vivo com muitos monumentos 
arquitetônicos. Conheceremos a 
Igreja Jvari (dos séculos VI – VII), 
localizada em Mtskheta, que é 
uma das primeiras obras principais 
da Idade Média. A igreja está 
erguida no topo da montanha e na 
confluência de dois rios. 

A seguir visitaremos Svetitskhoveli 
(século XI) – Catedral em Mtskheta, 
que pode ser traduzido como “Pilar 
vivo” ou “Pilar que dá a vida”. A 
igreja principal da cidade onde, 
segundo a história, está guardada 
a túnica de Jesus.

Conheceremos ainda Uplistsikhe 
(primeiro milênio a.C), que foi o 
principal centro do paganismo 
do mundo. Na cidade há salas, 
cavernas, teatros, templos, altares, 
túneis, prisões secretas, farmácia, 
tudo esculpido em pedra por uma 
área de 4 hectares. No auge de sua 
prosperidade, a cidade chegou a ter 
população de 20.000 habitantes. E 
nos séculos IX - X, uma basílica 
com três naves foi adicionado ao 
complexo. Almoço.

13º DIA – GUDAURI / 
STEPANTSMINDA / ANANURI / 
TBILISI
Café da manhã. Continuaremos 
nossa viagem pisando no Grande 
Cáucaso, mais precisamente 
em uma cidadezinha chamada 
Stepantsminda, também conhecida 
como Kazbegui, onde trocamos o 

aparência. Do terraço de Metekhi se 
abre-se uma linda vista panorâmica 
sobre a cidade antiga. Também 
conheceremos a Fortaleza  Narikala 
(do século IV), que é a principal 
cidadela de Tbilisi. O nome da 
fortaleza, em língua Persa, significa 
“difícil de conquistar”. E assim foi 
chamada por causa das torres de 
proteção que têm altura de 25m. 

Visitaremos a Catedral de Sioni 
(séculos VI - XIX), e principal 
catedral durante muitos séculos, 
onde  estão guardadas duas 
relíquias: a cruz de Santa Nino 
(evangelizadora da Geórgia) e o 
crânio de São Tomé. Visitaremos  
ainda o Museu Nacional de Tbilisi 
com sua exibição deslumbrante 

Igreja Metekhi

Svetitskhoveli

Uplistsikhe

Tbilisi

Fortaleza Narikala

Catedral de Sioni Mtskheta
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Jinvali,  inclui uma fortaleza, duas 
igrejas e uma antiga torre de vigia. 
Ali conheceremos uma casa de 
feltro, onde compreenderemos 
melhor a técnica tradicional utilizada 
nas montanhas, utilizadas até hoje, 
para fazer artefato de feltro, tais 
como: roupas, quadros, bonecas e 
até joias. Almoço.

14º DIA – TBILISI / SADAKHLO / 
DILIJAN / SEVAN / EREVAN
Café da manhã. Hoje cruzaremos 
a fronteira para a Armênia e 
seguiremos para Dilijan, também 
conhecida como ‘’Suíça Armênia‘’ 
por sua vegetação exuberante, 
ricas florestas e paisagens de tirar 
o fôlego. Nós visitaremos a parte 
antiga da cidade.

A seguir partiremos para região 
Lori, onde visitaremos o mosteiro 
medieval Haghpat (UNESCO).

Conheceremos o lago Sevan, 
segundo maior lago alpino do 
mundo, que está situado a 1.900m 
acima do nível do mar e visitaremos 
a península, enquanto caminhamos 
até o mosteiro do século IX 

Sevanavanq. Ao final do dia 
dirigimos para a capital da Armênia, 
Erevan. Jantar de boas-vindas à 
Armênia.

15º DIA – EREVAN
Café da manhã. Hoje passearemos 
pelo belo centro da capital, que 
é uma mistura de velho e novo. 
Visitaremos  as principais atrações 
da capital, tais como: a Praça da 
República, o Cascade, rua de 
Abovyan e etc. Após o almoço, 
visitaremos Tsitsernakaberd 
(fortaleza das andorinhas), um 
monumento dedicado às vítimas 
do genocídio armênio de 1.915. 
Visitaremos ainda o Museu do 
Genocídio e Matenadaran, um 
instituto científico e museu de 
manuscritos antigos, que preservou 
os tesouros da ciência Armênia 
e manuscritos valiosos desde o 
século V, contendo cerca de 14.000 
manuscritos antigos, o que constitui 
a maior coleção do mundo. Almoço.

veículo por carros com tração 4x4 
para subirmos uma montanha de 
2.200m de altura. Ali conheceremos 
a Igreja da Santíssima Trindade de 
Guergeti, construída em um vale 
chamado Khevi, entre os séculos 
XIII e XIV.

Do topo da montanha teremos a 
vista sobre o monte Mkinvartsveri 
ou Kazbegui que está a uma 
altitude de 5.047m. Esse monte 
Mkinvartsveri é o terceiro pico 
mais alto no Cáucaso da Geórgia. 
Nativos chamados Khevi costumam 
nominar esta montanha de “a noiva 
de Khevi” por estar sempre coberta 
de neve. 

Visitaremos também o complexo 
arquitetônico de Ananuri, um ponto 
estratégico do período medieval. 
Localizado ao lado do açude de 

Kazbegui

Kazbegui

Erevan

Dilijan

Mosteiro Haghpat

Lago Sevan

Ananuri
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Confira nosso
parcelamento sem juros

exemplo da arquitetura religiosa: 
as ruínas de catedral de Zvartnots, 
também Partimônio Mundial da 
UNESCO.
Também visitaremos Echmiadzin, 
o centro espiritual de todos os 
armênios e a residência da primeira 
igreja cristã do mundo (303), onde 
entraremos em contato com os 
primeiros anos da história cristã 
armênia, outro Patrimônio Mundial 
da UNESCO. Voltaremos para 
Erevan e visitaremos a fábrica 
do famoso Brandy armênio, onde 
faremos degustação. Almoço.

18º DIA – EREVAN / GARNI / 
GEGHARD / EREVAN
Café da manhã. Visitaremos a 
casa de uma família armênia rural 
e participaremos do processo 
de preparação do “lavash” (pão 
armênio tradicional). A seguir 
conheceremos o templo Pagão 
Garni, Patrimônio Mundial da 
UNESCO e o único templo pagão 
preservado no território da antiga 
União Soviética (século I d.C). Ali 
veremos um banho de estilo romano 
e um concerto impressionante de 

instrumento nacional armênio: o 
Duduk. Na sequência, seguiremos 
para o Mosteiro Geghard (séculos 
VII - XII) - parcialmente escavado na 
rocha. O complexo do mosteiro foi 
fundado no século IV, por Gregório, 
o Iluminador, numa caverna onde 
se situava uma fonte sagrada e é 
considerdo Patrimônio Mundial da 
Unesco. Almoço.

19º DIA – EREVAN / 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!

16º DIA – EREVAN
Café da manhã. Dia reservado para 
atividades especiais planejadas 
pela Lielu. Jantar.

17º DIA – EREVAN / KHOR VIRAP 
/ ZVARTNOTS / ECHMIADZIN / 
EREVAN
Café da manhã. A primeira visita 
de nosso dia será o mosteiro de 
Khor Virap, onde se abrirá uma 
vista magnífica do bíblico Monte 
Ararat. O mosteiro foi o berço do 
cristianismo armênio e é o local 
onde o primeiro católico, Gregório, 
o Iluminador, foi preso por 13 anos 
em um poço profundo antes de 
batizar o rei e as pessoas.

Visitaremos a igreja principal de 
todos os armênios e mais um 

Mosteiro Khor Virap

Zvartnots Templo Garni

Echmiadzin

Geghard

Erevan

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Por milênios nossa civilização se encanta e se nutre da história do Egito antigo, de seus faraós magnânimos 
e de seus feitos extraordinários, muitas vezes incompreensíveis, até hoje, como a construção das pirâmides 
que ainda se mantém intactas e de pé. Tesouros envolvidos em estórias, e a própria história do Povo de Israel, 
dos Judeus - o Antigo Testamento - aí estão a narrar, detalhar e esclarecer como esse povo viveu, e ainda 
vive em nossas imaginações. Eis que chegou a hora de desvendarmos os mistérios do Egito Ancião por nossa 
conta! Vamos embarcar em uma aventura histórica e completa, a conhecer esse destino tão exótico quanto 
onipresente no subconsciente de cada um de nós!?

Egito Espetacular com cruzeiro e visita
à biblioteca de Alexandria

11 dias 

3º DIA – MONTE SINAI / CANAL 
DE SUEZ / CAIRO
Café da manhã. Pela manhã, 
visitaremos o 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 

1º DIA – SÃO PAULO / CAIRO / 
MONTE SINAI
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 ao Cairo, 
no Egito, com escala a confirmar.

2º DIA – CAIRO / MONTE SINAI
Chegada ao aeroporto e 
organização de nossa sequência de 
viagem até o monte Sinai. Chegada 
ao hotel e acomodação. Jantar, se 
o horário de chegada permitir.

no deserto, local dos famosos 
“Poços de Moisés”, se o horário 
permitir. Almoço e jantar.

Operadora
®

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 1 noite no monte Sinai
- 4 noites no Cairo
- 3 noites de cruzeiro pelo rio Nilo
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- pensão completa em todo o roteiro (café da manhã, almoço e jantar)*/**
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- 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.

®

Monte Sinai

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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4º 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.

5º DIA – CAIRO / ASWAN / 
CRUZEIRO (KOM OMBO / EDFU)
Traslado ao aeroporto doméstico 
para vôo com destino à Aswan. 
Chegada e traslado ao porto para 
embarque em cruzeiro de 3 noites 
pelo rio Nilo. Visita ao templo de 
Philae, dedicado à deusa Ísis (deusa 
da fertilidade e da maternidade) 
e também muito frequentado por 
Cleópatra.

Em seguida visitaremos Kom Ombo, 
construido há mais de 2.000 anos 
e o único templo duplo egípicio, 
dedicado aos deuses Sobek (deus 
da fertilidade e criador do mundo) e  
Hórus (deus que carrega as chaves 
da vida, da morte e da fertilidade). 
Navegação até Edfu. Pensão 
completa a bordo, não incluindo 
bebidas. 

6º DIA – CRUZEIRO (EDFU / ESNA 
/ LUXOR)
Pela manhã visitaremos o templo 
de Hórus em Edfu. À tarde 
visitaremos o templo de Esna e 
então seguiremos navegação até 
Luxor. Pensão completa a bordo, 
não incluindo bebidas.

Gizé

Memphis

Kom Ombo

Templo de Philae

Edfu
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7º DIA – CRUZEIRO (LUXOR)
Visitaremos os templos de Luxor e 
Karnak, ambos dedicados ao deus 
Amom (deus do império egípcio) 
e às divindades Mut (esposa de 
Amom) e Khonsu (deus da lua). 
Pensão completa a bordo, não 
incluindo bebidas.

8º DIA – CRUZEIRO (LUXOR / 
CAIRO)
Café da manhã. Após termos 
realizado o maravilhoso cruzeiro de 
3 noites pelo rio Nilo, retornaremos 
ao Cairo. 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.

9º DIA – CAIRO / BIBLIOTECA DE 
ALEXANDRIA / CAIRO
Café da manhã. Hoje visitaremos a 
histórica biblioteca de Alexandria, 
um dos “centros do saber” da 
antiguidade e destruida entre os 
séculos I a.C e IV d.C.. No fim 
da tarde retornaremos ao Cairo. 
Almoço e jantar.

10º 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.

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

Confira nosso
parcelamento sem juros

Luxor

Mercado Khan El Khalili Biblioteca de Alexandria

Cidadela de Saladino

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Cáucaso (Armênia, Geórgia e Azerbaijão)
Uma fascinante viagem de contrastes!

roteiro completo na pág. 48 e também em nosso site

Tbilisi

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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moderno. No meio de arranha-céus 
com design arredondado, e entre 
bairros novos e antigos, os traços 
do passado são percebidos em 
vários monumentos, que remetem 
aos antigos legados de cada 
região. A primeira impressão é de 
uma cidade intrigante, cheia de 
jardins e parques bonitos. Jantar e 
hospedagem.

3º DIA – NOVA DÉLHI
Café da manhã. Hoje conheceremos 
os pontos turísticos de Délhi, e da 
Velha Délhi. Iniciaremos nosso 
dia com a Velha Délhi - a cidade é 
como outro mundo. Andando pelas 
agitadas ruas do centro Mughal, 
na garupa de uma bicicleta, 
veremos como o dia a dia é, nesta 
cidade culturalmente diferente. 
Conheceremos a área, construída 
em 1648 por Jahanara, filha do 
Imperador Shah Jahan, para 
satisfazer o desejo de seu pai por 
grandiosas procissões. Veremos 
Jama Maskid, construída em 1650 

1º DIA – SÃO PAULO / NOVA 
DÉLHI
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 Nova Délhi, na Índia, com 
escala a confirmar.

2º DIA – NOVA DÉLHI 
Chegada ao aeroporto internacional 
de Délhi e traslado ao hotel. Capital 
da Índia e o lugar mais procurado 
do país, Délhi é considerada 
uma metrópole bem agitada, que 
combina muito bem o antigo e o 

d.C. e uma das maiores mesquitas 
da Índia, e conheceremos também 
o legendário Chandni Chowk (rua 
da prata), que já foi um dos maiores 
mercados de perfume da Índia, 
mas que agora é um mercado onde 
se encontra ouro e prata antigos. 
Visitaremos o RED FORT (Forte 
Vermelho – assim chamado pelo 
tipo de pedra que o constitui), que 
foi construído entre 1639 e 1648 
d.C. pelo Imperador Shah Jahan. 
Aliás, foi esse imperador que 
construiu o Taj Mahal, como prova 
de amor a sua falecida esposa. 
Visitaremos também Raj Ghat, 
onde Mahatma Gandhi foi cremado, 

Délhi

Délhi

Índia e Nepal
16 dias

Operadora
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:

- 11 noites na Índia
- 2 noites no Nepal
- acomodação em hotéis categorias: luxo e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- meia pensão todos os dias, conforme roteiro* / **
- todas as visitas descritas no programa já inclusas
- passeio de elefante ou Jeep em Fort Amber (conforme disponibilidade)
- passeio de barco em Varanasi 
- 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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depois de ter sido assassinado 
em 1948. Seguiremos então para 
a “Porta da Índia”, na parte nova 
de Délhi. Será então tempo para 
almoçarmos (almoço não incluído). 
Após o almoço, continuaremos o 
tour por Nova Délhi. Esta cidade 
foi planejada e construída pelos 
Ingleses em 1920, e caracteriza-
se pela arquitetura monumental 
de Edwin Lutyen. Visitaremos a 
Humanyun’s Tomb, considerada 
obra antecessora do Taj Mahal 
devido a seu estilo arquitetônico 
“Mughal”, mais tarde aperfeiçoado 
no Taj Mahal. Continuaremos o 
passeio pela Quatab Minar (século 
XII), considerada uma das mais 
perfeitas torres do mundo. Na 
mesma região, entre as ruinas da 
mesquita Quwwat ul Islam, existe um 
pilar de aço que tem mais de 1500 
anos e, ao menos aparentemente, 
é imune à ferrugem. Iremos então 
para Rajpath onde poderemos 
observar os prédios do governo, a 
Casa Presidencial, o Parlamento e 
a “Porta da Índia”. Seguiremos para 
o hotel para um merecido descanso, 
e um caprichado jantar. Alojamento.

4º DIA – NOVA DÉLHI / JAIPUR
Café da manhã. Seguiremos para 
Jaipur (viagem aproximada de 
5 horas). Fique tranquilo, pois 
valerá a pena, afinal, o passado 
de Jaipur está sempre presente. 
Chamada cidade da vitória, Jaipur 
governa o Estado e a população: 
cercada de colinas e, cravada com 
um formidável forte, o lugar conta 
com lindos jardins e mansões. Os 
palácios e fortes do passado são, 
agora, considerados monumentos 
históricos e aceitos, naturalmente, 
no estilo de vida da população 
desta também conhecida como 
“cidade rosa” (embora não seja a da 
Jordânia). Aqui veremos elefantes 
dividindo as ruas com caminhões, 
carros e pessoas. Que experiência! 

Os vestidos das mulheres, e os 
turbantes que os homens usam, 
acrescentam cor à vida desta 
cidade. É comum encontrarmos 
homens de brincos; é cultural. Aliás, 
os maharajas só se distinguirão 
de uma formosa dama por seu 
turbante...intrigante... Retorno ao 
hotel para jantar e alojamento.

5º DIA – JAIPUR
Café da manhã. Hoje deixaremos 
Jaipur, seguindo para a antiga 
capital de Amber, para ver o 
fabuloso Forte de Amber (alguns 
minutos de ônibus entre uma e outra 
localidades). Antes deste Palácio 
ser construído em Jaipur, Amber era 
o trono do poder. Um elefante / Jeep 
nos poupará o trabalho de subir ao 
topo do forte (o passeio de elefante 
está sujeito à disponibilidade). Uma 
vez lá em cima, passearemos por 
seu amplo complexo de pátios 
e corredores. Muitas das salas 
tem harmoniosas pinturas nas 
paredes, características da India, 
com pedras preciosas e espelhos 
encravados. O mais fascinante, 
talvez, seja a Sheesh Mahal 
(corredor de espelhos), onde uma 
única lâmpada é refletida por 
muitos espelhos, iluminando todo 
o ambiente. Visitaremos ainda 
em Jaipur o Palácio da Cidade, 
cujo museu guarda coleções 
de manuscritos raros, arsenal, 
fantasias, carpetes e pinturas em 
miniatura. Seguiremos então ao 
Jantar Mantar ou Astronomical 
Observatory, do outro lado da rua, 

feito pelo Marajá de Jaipur em 
1726 e uma das cinco maravilhas 
astronômicas construídas por 
Sawai Jai Singh, capaz de fazer 
previsões precisas ainda hoje. 
Que bela aula de geografia e 
astronomia! Veremos o Palácio 
dos Ventos, também conhecido 
como Hawa Mahal. Trata-se de 
uma fachada realmente elaborada, 
atrás da qual as senhoras da corte 
costumavam ver o movimento 
do dia na rua de baixo. Teremos 
também a oportunidade de passear 
pelos mercados locais. Jantar e 
alojamento.

6º DIA – JAIPUR / FATEHPUR 
SIKRI / AGRA
Café da manhã. Hoje seremos 
conduzidos de Jaipur a Agra 
(aproximadamente 6 horas de 
viagem). Em nosso percurso, 
visitaremos Fatehpur Sikri – a cidade 
deserta construída pelo grande 
imperador Mughal Akbar como sua 
capital e palácio no final do século 
XVI. Fatehpur Sikri (a Cidade da 
Vitória) foi a capital do Imperador 
por apenas 10 anos, tendo sido 
abandonada rapidamente quando 
a água faltou. E acreditem, nós 
entenderemos o porquê! Esta 
cidade se completa com palácios 
e mesquitas, e costumava ser uma 
cidade maior que Londres, quando 
foi originalmente construída. No 
fim da tarde chegaremos a Agra 
para nosso check-in no hotel. 
Agra, por sua vez, e em termos 

Jaipur

Jaipur
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de ambiente, é associada a seu 
período Mughal. Ela possui muitos 
monumentos maravilhosos, e 
o Taj Mahal é o maior de todos 
eles. É um monumento exemplar 
da arquitetura Mughal em seu 
apogeu. O maciço, mas elegante, 
Forte Agra, a delicadeza artística 
da tumba de Itmad-ud-daulah, o 
magnifico Taj Mahal, e a capital 
deserta de Akbar, Fatehpur Sikiri, 
são locais únicos e extraordinários, 
e abrilhantarão as descobertas de 
nosso dia. Retornaremos então ao 
hotel para jantar e alojamento.

7º DIA – AGRA
Café da manhã. Hoje teremos o dia 
dedicado a conhecer o Taj Mahal, 
e para descansar, aproveitando a 
tranquilidade de Agra para tanto. 
O Taj Mahal (fechado às sextas-
feiras). É tudo aquilo que falam, 
e um pouco mais. Tendo sido 
necessários 22 anos e 20.000 
homens para sua construção, os 
mármores brancos foram montados 
a 200 milhas de distância, e 
transportados para o local por 
uma manada de 1.000 elefantes. 
Construído pelo imperador Shah 
Jahan como uma demonstração 
de amor por sua mulher, Mumtaz 
Mahal, no meio do século XVII, 
o Taj mahal é realmente uma das 
maravilhas do mundo. Teremos 
tempo suficiente para apreciar e ficar 
deslumbrados com a arquitetura 
deste monumento. Continuaremos 
até o “Red Fort” ou “Agra Fort” – 
o centro da fortaleza do império 

mughal por diversas gerações. Esta 
foi a sede administrativa mughal, 
e toda estrutura atual deve suas 
origens à Akbar, que ergueu as 
primeiras construções na margem 
do rio Yamuna. Visitaremos salas 
de audiência e pavilhões da realeza 
e retornaremos a nosso hotel para 
jantar e acomodação.

8º DIA – AGRA / JHANSI / 
KHAJURAHO
Café da manhã. Hoje é o dia de 
seguirmos em direção a Jhansi. 
Esta viagem será diferente, pois 
será feita de trem. Chegaremos à 
estação de Jhansi; e seguiremos até 
Khajuraho. No caminho, visitaremos 
a Orchha (aproximadamente 05 
horas de percurso, incluindo as 
paradas). Nesta cidade medieval, a 
mão do tempo permaneceu suave. 
Os palácios e templos construídos 
nos séculos XVI e XVII conservam 
muito de sua perfeição imaculada. 
Jahangir Mahal, um palácio que 
parece ter camadas, oferece uma 
visão espetacular das torres dos 
templos. Na chegada a Khajuraho, 
prosseguiremos para o check-in no 
Hotel. Jantar e acomodação.

9º DIA – KHAJURAHO / VARANASI
Café da manhã. Hoje visitaremos 
o templo de Khajuraho, construído 
em estruturas espirais, seguindo o 
estilo arquitetônico indiano. Esses 
templos se tornaram famosos 
pelas deslumbrantes esculturas 
e formas eróticas. As esculturas, 

descobertas por um soldado inglês 
em 1839, são consideradas um 
retrato de um rito de criação, que 
envolve tanto alma quanto corpo. 
Por volta da hora do almoço, 
voaremos para Varanasi, também 
chamada Benares. Chegaremos 
a Varanasi no início da tarde. 
Esta é considerada a cidade mais 
antiga do mundo, e está situada às 
margens do Rio Ganges, rio com 
o qual está associada sua cultura, 
junto à cultura religiosa do rio. Esta 
é comumente chamada a “Cidade 
dos Templos”, “a cidade Santa 
da India”, “a cidade das luzes” e 
tem ainda uma série de outras 
designações. Mark Twain certa feita 
escreveu: “Benares é mais velha 
do que sua história, mais velha do 
que sua tradição, mais velha até do 
que sua lenda, e se você parar para 
pensar, mais velha do que tudo 
isso junto.” Ao chegar seguiremos 
para nosso hotel para jantar e 
acomodação.

10º DIA – VARANASI
Café da manhã. Logo cedo 
seguiremos para Ghat para um 
passeio de barco pelo sagrado 
- para os hindus - rio Ganges. 
Conheceremos as tradições de 
uma das mais antigas religiões 
do mundo; o hinduísmo. Para 
apreciar a cidade, realizaremos 
um passeio pelas margens do rio 
antes do amanhecer. Navegaremos 
para o centro do rio, aonde, ao 
nascer do sol, teremos uma visão 
surpreendente. Visitaremos o templo 

Fatehpur Sikri Khajuraho

Agra - Taj Mahal
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Vishwanath (estrangeiros tem 
entrada restrita dentro do templo), 
que é dedicado ao Deus Shiva. Eis 
o local mais sagrado de Varanasi. 
O templo original foi destruído pelo 
imperador Mughal Aurangzeb, e 
foi mais tarde restaurado por Rani 
Ahilyabai, da Índia, no século XVIII - 
também conhecido como templo do 
macaco, devido ao grande número 
de macacos na região. Seguiremos 
então em excursão para Sarnath, 
onde Buda fez seu primeiro 
discurso. Jantar e acomodação.

11º DIA – VARANASI / 
KATHMANDU
Café da manhã. Seguiremos para 
o aeroporto de Varanasi para voar 
com destino a Kathmandu via Dhéli. 
Kathmandu é a capital e também 
a maior cidade do Nepal. Ela é 
enriquecida com mais templos do 
que casas, e com festivais que 
excedem o número de dias do ano. 
Todo o vale foi incluído na lista 
cultural do World Heritage Site. 
O lugar, que mescla vigor cultural 
às facilidades modernas, cria um 
ambiente perfeito para o turismo, e 
tem muito a oferecer. Praças Durbar 
- Kathmandu, Patan e Bhaktapur, 
Pashupatinath, Boudhanath e 
Swoyambhunath estão no local mais 
venerado pelos Kathmanduities, 
bem como por todo mundo. Traslado 
para hotel e jantar.

12º DIA – KATHMANDU
Café da manhã. Visitaremos 
as vilas Bungamati e Khokana. 

Bungamati é uma vila Newari, que 
não mudou muito ao longo dos 
últimos dois séculos. É possível ver 
mestres entalhadores e escultores 
trabalhando em casa. Parece 
que seus moradores nunca foram 
atraídos pela modernidade. Rica 
em cultura, esta cidade apresenta 
língua, escrita, arte, arquitetura 
e até mesmo o comércio trans-
Himalaia próprios e transmitidos 
de geração em geração. Khokana 
é outra vila Newari minúscula, com 
história, tradição e cultura próprias; 
verdadeiro museu vivo que nos 
remete aos tempos medievais. 
Pela tarde visitaremos a cidade 
de Patan, antiga cidade Newar, e 
também a histórica Praça Durbar, 
a Golden Gate, os templos, lojas, 
bazares e a estátua de Yogendra 
Malla. Jantar.

13º DIA – KATHMANDU
Café da manhã. Visitaremos os 
templos Kumari, Kasthamandap 
, o museu Nacional e   estupa 
Swayambhunath.  À tarde, 
prosseguiremos até o templo 
hindu Pashupatinath, dedicado à 
manifestação de Shiva, chamado 
Pashupati (Deus dos animais). Este 
local atrai milhares de peregrinos 
todo ano, e tornou-se conhecido 
muito além do Vale do Kathmandu. 
O templo restringe a visita de não-
hindus, mas uma boa visão do pátio 
do templo pode ser conseguida da 
colina de Shleshmantak, localizada 
à margem oposta do rio Bagmati. 

Visitaremos também Boudhanath, 
uma das maioras Stupas (cúpula) 
da parte sul da Asia, que fica em 
Boudhanath, 5 km ao leste do centro 
de Kathmandu. É considerado 
o principal ponto do budismo do 
Tibet, no Nepal, e também o mais 
importante monumento relacionado 
ao budismo fora do Tibet. Jantar.

14º DIA – KATHMANDU / 
BHAKTAPUR / NOVA DÉLHI
Café da manhã. Visitaremos a 
cidade de Bhaktapur, situada a 
uma altitude de 1.400m, cobrindo 
uma área de 4 milhas quadradas. 
Bhaktapur, ou “Cidade dos Devotos”, 
ainda mantém o charme medieval 
e as tradições de tratamento aos 
visitantes. Lá visitaremos a praça 
Durbar, o Lion Gate e a Golden 
Gate, além do palácio das 55 
janelas. Em horário oportuno 
seguiremos para o aeroporto de 
Kathmandu para tomar nosso vôo 
com destino a Nova Délhi. Jantar, 
se o horário do vôo permitir.

15º DIA – NOVA DÉLHI / SÃO 
PAULO
Café da manhã, se o horário do 
vôo permitir. Em horário oportuno 
seguiremos para o aeroporto para 
tomar nosso vôo de retorno ao 
Brasil, com escala a confirmar.

16º DIA – SÃO PAULO
Chegada ao aeroporto internacional 
de São Paulo, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

Kathmandu

Confira nosso
parcelamento sem juros

Varanasi

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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1º DIA – SÃO PAULO / BEIRUTE
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 Beirute, no 
Líbano, com escalas a confirmar.

2º DIA – BEIRUTE
Chegada ao aeroporto de Beirute e 
traslado para nosso hotel, para um 
descanso merecido, e um jantar de 
boas-vindas. E como muitos de nós, 
Brasileiros, temos descendência 
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- 8 noites no Líbano
- 5 noites no Chipre
- acomodação em hotéis categorias: turística superior e primeira
- ônibus de turismo durante toda a viagem
- pensão completa 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 (quando aplicável)
- 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.

Há tantos lugares lindos a conhecer mundo afora, que é, por vezes, difícil escolher nosso próximo destino de 
viagem. Entre tantos possíveis, não é difícil, todavia, acalentarmos um lugar especial no coração: aquele que 
relembra nossas origens, a origem de nossos pais e avós, enfim, nossas raízes culturais e históricas. Assim, o 
Líbano é um destino especial a tantos de nós que, no Brasil, formam uma comunidade de Libaneses e de seus 
descendentes, quase 3 vezes maior que a população do Líbano. Lançamos uma viagem majestosa para lhes 
apresentar o Líbano, unindo a ele a Ilha de Chipre, o destino que completa nossas visitas à Grécia, e a sua 
história, bem como a história que tanto influenciou nossa forma de ser e pensar hoje em dia.  

Líbano e Chipre
16 dias®

libanesa, esse jantar de boas-
vindas terá sabor especial! 

3º DIA – BEIRUTE
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a um city tour pela cidade 
de Beirute. Afinal, é sua capital 
e principal cidade. Visitaremos 
o Museu Nacional, a Mesquita 
Mohammad Al-Amin, a Praça 
Nejmeh com a Torre do Relógio, e a 
Praça das Estrelas com suas ruínas 
romanas. Conheceremos a Rua 
Gemmayzeh, uma rua descolada, 
que se compara ao Soho Nova 

Iorquino, as escadarias de St. 
Nichols, a Catedral Maronita de São 
Jorge e a Mesquita de Al Omari. 
Nossa, e quem disse que nosso dia 
acabou? Veremos ainda o Museu 

Beirute

saída prevista:

SETEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Sursock, e as Rochas de Pombos, 
uma formação rochosa que, ao pôr 
do sol, tem beleza inigualável, e foi 
formada por um terremoto por volta 
do século XIII. Ali, com uma vista 
linda do pôr do sol, faremos uma 
paradinha no Bay Rock Café para 
recuperar as energias, bem gastas 
neste lindo dia de passeio. Almoço 
e jantar.

4º DIA – BEIRUTE / JEITA / 
JOUNIEH / BEIT ED DINE / 
BEIRUTE
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia visitando o Museu Mineral. 
Sim, o Líbano tem um desses! Em 
Beit Ed-Dine, visitaremos o Palácio 
de mesmo nome e o Castelo de 
Moussa. Deixando um pouquinho 
o centro da cidade, seguiremos até 
as Grutas de Jeita, um complexo 
de duas cavernas de pedra 
calcárea, interligadas, e de beleza 
extraordinária. Não se pode visitar 
o Líbano, sem conhecê-las...

Seguiremos então até a cidade 
litorânea de Jounieh, para dali, 
à beira mar, visitar a Imagem e a 
Catedral de Nossa Senhora do 
Líbano, em Harissa, a cerca de 
650 metros acima do nível do 

mar, com uma vista espetacular, 
como aquelas que encontramos na 
Grécia... A Catedral de São Paulo, e 
o Monastério de Nossa Senhora do 
Bom Parto, serão dois acréscimos 
ao final de nosso dia, tomando o 
teleférico que nos conduzirá até 
esse local santo e de interesse 
histórico. Almoço e jantar.

5º DIA – BEIRUTE / BAALBECK / 
ANJAR / BEIRUTE
Café da manhã. Que tal iniciarmos 
nosso dia com uma visita ao sítio 
arqueológico de Baalbeck, onde 
encontraremos os Templos de 
Venus, Baco e Jupiter? Pois será 
assim... conheceremos o pátio 
hexagonal, a Acrópole, os grandes 
tribunais e a Mesquita.

Pela tarde, visitaremos as ruínas 
de Anjar, a conhecer esta cidade 
construída no século VIII, e um 
pouco da Civilização Umayyad. 
Entreposto comercial interno 
(longe do mar), esta cidade ligava 
Tiberíades a Homs, e Beirute a 
Damasco... daí sua importância. 
Banhos públicos, mesquita e o 
Palácio do Califa nos entreterão por 
aqui. Almoço e jantar. 

6º DIA – BEIRUTE / SIDONIA 
/ MAGHDOUCHEH / TIRO / 
BEIRUTE
Café da manhã. E deixaremos 
nosso hotel rumo a Sidonia, 3ª 
maior cidade do Líbano, à beira mar, 
mais precisamente para visitarmos 
o Castelo do Mar dos Cruzados. Foi 
uma das mais importantes cidades 
fenícias, e passou pelas mãos 
de filisteus, assírios, babilônicos, 
egípcios, gregos e romanos... 
Imaginem só o repositório 
cultural que essa mistura formou. 
Visitaremos o caravanserai de 
Khan El-Franj, o Palácio Dabbane 
e o templo de Eshmoun, o Deus da 
cura fenício.

Seguiremos então para um vilarejo 
a cerca de 8 km de Sidon, para uma 
experiência cultural enriquecedora, 
a conhecer a verdadeira vida em 
uma vila agrícola do Líbano. Mais 
30 km de viagem e conheceremos 
a cidade de Tiro, fenícia também, 
com ruínas históricas a visitarmos. 
Almoço e jantar.

Beirute Harissa

Beit Ed-Dine

Baalbeck

Anjar

Sidonia
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9º DIA – BEIRUTE / BATROUN / 
TRIPOLI / BALAMAND / HAMAT / 
BEIRUTE
Café da manhã. Que tal 
conhecermos hoje o que nos faltou 
visitar da costa do Líbano? Se achou 
uma boa ideia, prepare-se, será 
nosso objetivo hoje. Visitaremos 
as cidades de Batroun, Tripoli, 
Balamand e Hamat e, ao cabo de 
nosso dia, estaremos de volta a 
Beirute. A parede fenícia, Catedral 
de Santo Estevão, o mercado antigo 
e o castelo de Mseilha. A cidadela 
de St. Giles; Khan Al-Khayyatin, 
a Mesquita Taynal e a torre do 
relógio. O mosteiro de Balamand, 
e o Monastério de Nossa Senhora, 
em Hamat, fecharão nosso dia com 
chave de ouro. Almoço e jantar.

10º DIA – BEIRUTE / LÁRNACA / 
LIMASSOL - CHIPRE
Café da manhã. Em horário 
oportuno, deixaremos nosso hotel 
em Beirute para seguir nossa 
viagem até a Ilha de Chipre. A ilha 
é bastante conhecida como o berço 
de Afrodite. Pois é! Diz a lenda 
que a deusa do amor nasceu da 
espuma do mar (aphrós em grego) 

e foi levada em uma concha até a 
praia, hoje conhecida pela Rocha de 
Afrodite, em Paphos. Nosso destino 
hoje é, mais precisamente, a cidade 
de Limassol, um balneário à beira 
mar, onde ficaremos hospedados. 
Almoço e jantar, se os horários de 
nossa viagem o permitirem. Ainda 
de acordo com nosso programa, 
hoje visitaremos a cidade em que 
Lázaro viveu como bispo por 30 
anos, após ter sido ressuscitado. 
Sim, visitaremos a Igreja de São 
Lázaro.

11º DIA – LIMASSOL / PAPHOS / 
LIMASSOL
Café da manhã. Acordaremos em 
solo cipriota, para começar nossa 
viagem visitando a cidade de 
Paphos, mais precisamente o sítio 
arqueológico de Kato Paphos, um 
dos mais importantes do Chipre, e 
declarado patrimônio mundial pela 
Unesco desde 1980. No IV século 
antes de Cristo, o último Rei de 
Palaipafos, mudou a cidade para 
o lugar onde se encontra hoje, à 
beira mar, e por 2 séculos essa foi 
a capital do Chipre. Este sitio inclui 
monumentos construídos desde 

7º DIA – BEIRUTE / BIBLOS / 
BEIRUTE
Café da manhã. E a Catedral de 
São João e São Marcos, será 
nossa primeira visita do dia, na 
citadela de Biblos, citada na Bíblia, 
de nome grego, e origem fenícia. 
Visitaremos o sítio arqueológico 
onde fica o castelo da cidade, sua 
porta e muralhas, o antigo mercado 
e muito mais. Nossa caminhada 
pela história será profícua! 
Retornaremos um pouco mais cedo 
para aproveitar o restante da tarde 
em Beirute, hoje. Almoço e jantar.

8º DIA – BEIRUTE / BECHARRE / 
CASTELO KSARA / BEIRUTE 
Café da manhã. Hoje dedicaremos 
nosso dia a conhecer a cidade de 
Becharre, a conhecer a floresta 
de Cedros de Deus, no Líbano, o 
Vale de Kadisha e sua gruta, e o 
Museu de Gibran, o poeta. Pela 
tarde, faremos uma experiência 
diferente, enológica, no castelo 
Ksara, de origem Jesuita, e que foi 
a primeira vinícola a produzir vinho 
seco no Líbano. Até hoje exportam 
seus vinhos para o mundo inteiro. 
Almoço e Jantar.

Tiro Becharre Lárnaca

Lárnaca
Biblos

Batroun
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mais importantes reservas de cobre 
do mundo, esta cordilheira nos 
permite analisar o fundo do oceano, 
sem nele adentrar... resultado 
do trabalho vulcânico da área.
Ali encontraremos o Monastério 
da Santa Cruz de Timios Stavros, 
feito de pedra e considerado o 
mais antigo e histórico monastério 
do Chipre. O Monte Olimpo estará 
também em nossa programação. 

Seguiremos viagem até a 
charmosa vila de Pano Lefkara, 
que se desenvolveu por sua arte 
de bordados, e pelo comércio. 
Localizada aos pés da cordilheira 
de Troodos, esta vila chegou a ser, 
ao longo de sua história, recanto de 
veraneio de nobres venezianos. Diz 
a história que até o gênio Leonardo 
da Vinci visitou essa cidade, e dela 
levou uma toalha bordada para a 
catedral de Milão... hummm, vamos 
aproveitar essa visita para as 
compras! Almoço e jantar. 

13º DIA – LIMASSOL / NICÓSIA / 
LIMASSOL
Café da manhã. Hoje visitaremos a 
capital, e maior cidade do Chipre, 
Nicósia. Começaremos nosso dia 

por uma visita ao Museu do Chipre. 
Ali veremos sua história contada 
por artefatos desde o período 
neolítico, até o período Bizantino. 
De lá, seguiremos para um city 
tour por essa cidade visitando 
as fortificações venezianas, o 
caravanserai, espécie de hotel do 
século XVI, preservado e que conta 
a história do comércio na Ilha, 
Büyük Han, a Mesquita de Selimiye, 
que nasceu como a Igreja de Santa 
Sofia, e que trata-se de uma das 
construções mais imponentes da 
cidade.

Continuaremos com uma visita à 
rua das compras, dos cafés e dos 
restaurantes, rua Ledra. Após o 
almoço, seguiremos de ônibus para 
visitar a famosa vila de Bellapais, 
que abriga a Abadia de mesmo 
nome, e que foi imortalizada 
na obra de tradução livre “Os 
Limões Amargos do Chipre”, de 
Lawrence Durrell, o escritor inglês 
que viveu ali durante o período 
de colonização inglesa. Eis que o 
Monastério Agostiniano com arcos 
esculpidos e ciprestes por toda 
a volta, será a atração principal 
de nossa visita. Se o tempo nos 
permitir, visitaremos o Castelo de 
Kyrenia, também, que bem vale 
a nossa atenção. Localizado à 
entrada do porto mais famoso da 
cidade, estabelece-se majestoso 

o IV século antes de Cristo, até a 
Idade Média, mas a maior parte do 
legado que vemos vem do período 
Romano. Mosaicos extraordinários 
podem ser vistos nos pisos de 4 
vilas romanas: as casas de Dionisio, 
Theseu, Aion e Orfeu. Cenas da 
mitologia grega que encantam 
seus visitantes. No complexo, 
monumentos adicionais como 
Askleipieion, Odeon, Ágora, as 40 
Colunas do Castelo de Saranta, 
uma Basílica Cristã do V século e 
as tumbas dos reis..., preparem-
se para um dia cheio de cultura 
greco-romana! A fonte de Afrodite e 
o Monastério de Kykkos, com sua 
beleza inigualável, completarão o 
nosso dia. Almoço e jantar.

12º DIA – LIMASSOL / TROODOS 
/ PANO LEFKARA / LIMASSOL
Café da manhã. Que tal 
conhecermos hoje as cordilheiras 
de Troodos, cheias de neve durante 
o inverno, e um popular destino 
de esqui na época fria? No verão, 
essa mesma cordilheira oferece um 
clima ameno, para contrastar com o 
calor do nível do mar... Uma das 5 

Paphos

Limassol

Pano Lefkara

Troodos

Nicósia
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Na “Casa de Eustolios”, uma vila 
romana privada que mais tarde 
tornou-se um banho público, em 
período Bizantino, será a vez de 
os mosaicos nos encantarem. À 
beira do penhasco, encontraremos 
ruínas de uma basílica bizantina 
do V século, uma fonte romana 
decorada e um banho público. Uma 
casa com mosaico de gladiadores 
fechará nosso primeiro passeio com 
chave de ouro. De lá seguiremos 
para a cidade para experimentá-la. 
Bem no centro da cidade antiga, na 
praça principal, estará o Castelo de 
Limassol, do século XIV.

Aqui casou-se Ricardo coração 
de leão! Opa... Hoje esse castelo 
abriga um museu medieval, que 
vale a pena conhecer por sua 
coleção de armaduras, armas, 
ícones religiosos e lápides. 
Nesse mesmo centrinho, cafés e 
restaurantes nos abrigarão para 
um almoço bem aconchegante. 
A catedral de fachada barroca, e 
a Grande Mesquita completarão 
nosso city tour. Ahhh, sim, as 
lojinhas também...

As ruínas do templo de Apollo 
Hylates, Deus da terra da madeira 
e protetor da cidade de Kourion, 
será também parte de nossa 
visita. Data do 8º século antes de 
Cristo, até o 4º século após... Se 
o tempo nos permitir, visitaremos 
ainda o Castelo Kolossi, que foi 
uma fortaleza Cruzada do século 
XII, quartel general da Ordem de 
São João de Jerusalém. Almoço e 
jantar.

15º DIA – LIMASSOL / SÃO 
PAULO
Café da manhã se o horário de 
nossa partida o permitir. Em horário 
oportuno, seguiremos ao aeroporto 
para tomar nosso voo de retorno ao 
Brasil. 

16º 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!

sobre o porto. Além de agregar à 
história do local, por ser um castelo 
reformado pelos Venezianos, nos 
idos dos séculos XV e XVI, ele foi 
reconstruído sobre uma fortaleza 
cruzada, que por sua vez se 
construiu sobre remanescentes 
bizantinos, e originalmente 
romanos, e abriga um museu de 
naufrágios, que talvez abrigue o 
mais antigo naufrágio conhecido 
pela humanidade, ocorrido no 3º 
século antes de Cristo. Nosso dia 
será cheio! Almoço e jantar.

14º DIA – LIMASSOL 
Café da manhã. Hoje visitaremos 
a cidade de Limassol, que nos 
hospedará durante nossa estada 
no Chipre. Começaremos nosso 
dia por uma visita da cidade-
reino de Kourion, um dos mais 
espetaculares sítios arqueológicos 
do Chipre. Vem desde o período 
neolítico, e apresenta monumentos 
principalmente do período greco-
romano. Um pequeno teatro do 
segundo século, reconstruído no 
quarto e as escarpas dando para o 
mar mediterrâneo nos encantarão.

Limassol

Limassol

Limassol

Limassol

Castelo de Kyrenia

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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Singapura com a Lielu
Você irá se surpreender com tanta beleza!

roteiro completo na pág. 72 e também em nosso site

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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1º DIA – SÃO PAULO / CIDADE 
DO CABO (CAPE TOWN)
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 Cape 
Town, Cidade do Cabo, na África do 
Sul, com escalas a confirmar.

2º DIA – CIDADE DO CABO
Chegaremos à Cidade do Cabo e 
seguiremos para nosso hotel, para 
nosso descanso merecido, e para 

Operadora
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:

- 12 noites na África do Sul
- 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
- safaris no Kruger National Park conforme roteiro
- parte aérea em classe econômica promocional
- taxas de embarque e combustível já inclusas
- impostos de remessa de câmbio (quando aplicável)
- 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.

O continente africano ainda é desconhecido para muitos de nós. É verdade, pode ser que conheçamos o Egito 
já, ou ainda o belíssimo país que é o Marrocos.

É hora de nos aventurarmos mais, a conhecer a maravilhosa natureza africana. Que tal nos aventurarmos 
por safaris a conhecer os grande mamíferos da savana africana, através de uma viagem equilibrada, com 
enogastronomia, cidades de charme, atividades de selva e de mar, a compor um sonho de viagem por este 
país que transpira história, e que por esta aventura poderemos conhecer!

África do Sul - cidades de charme, natureza 
espetacular e safaris inesquecíveis!

15 dias

®

nos recuperarmos do voo. Mas é 
claro, se o tempo o permitir, uma 
caminhada pela cidade não faltará 
com o seu tourleader da Lielu. 
Jantar.

3º DIA – CIDADE DO CABO 
(CABO DA BOA ESPERANÇA)
Café da manhã. Que tal 
começarmos nosso passeio 
retomando um pouco a parte boa 
de nossas aulas de história e 
geografia? A que nos referimos? 
Simples, hoje conheceremos o 
famoso Cabo das Tormentas, hoje 

chamado Cabo da Boa Esperança, 
que afligiu navegadores por 
séculos afim, mas que hoje 
conheceremos como o local em 
que se encontram os majestosos 

Cape Town

saída prevista:

OUTUBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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Oceano Atlântico e o Índico! Nossa 
aventura incluirá nosso almoço. 
Margearemos o Oceano Atlântico, 
passando por áreas residenciais e 
pequenas cidades costeiras, uma 
paisagem de mar exuberante bem 
como de montanhas à beira mar. 
Passaremos pelas imaculadas 
praias de Clifton e Camps Bay, de 
água azul e areia branca. Falésias 
de um lado, e os picos dos 12 
apóstolos do outro, imaginem só 
a aventura! Passaremos pelos 
vilarejos de Llandudno e Hout 
Bay e, quem desejar, poderá 
tomar o funicular até o farol, de 
onde se poderá ter a mais bela 
vista do Cabo, lugar em que se 
convencionou marcar a união dos 
oceanos. Seguiremos ao longo da 
costa de False Bay, base naval de 
Simon’s Town, e retornaremos a 
Cape Town passando pela praia de 
Boulders, lar dos famosos pinguins 
africanos. Champman’s Peak será 
nossa última parada, e talvez a 
mais espetacular, para fotos, e 
chegaremos à reserva Natural 
do Cabo da Boa Esperança, lar 
do bioma “fynbos” (vegetação 
arbustiva), onde vivem diversas 
espécies de pássaros. Jantar.

4º DIA – CIDADE DO CABO 
(STELLENBOSCH)
Café da manhã. Quem de nós nunca 
ouviu falar das diferenças entre os 
Novos e Velhos Continentes, mais 
especificamente com relação ao 
vinho? Quem de nós, falando de 
novos Continentes, nunca ouviu 

falar dos vinhos da África do Sul? 
Creio que poucos! Pois bem, 
ajoelhou, é preciso rezar. Se vamos 
conhecer a África do Sul, que o 
façamos com estilo! Nesse espírito, 
dedicaremos nosso dia a conhecer 
a segunda cidade mais antiga da 
África do Sul, em estilo holandês: 
Stellenbosch. Cidade de história, 
cultura, beleza natural, esportes 
e boa educação, mas sobretudo 
cidade famosa por nos apresentar os 
segredos enológicos de uma África 
do Sul vibrante e encantadora, eis 
nosso destino de hoje. Visitaremos 
uma vinícola da região, e faremos 
as nossas experiências enológicas, 
a atribuirmos nota nossa a esse 
espetáculo de vida! Almoço.

5º DIA – CIDADE DO CABO (CITY 
TOUR)
Café da manhã. Hoje realizaremos 
nossa visita à cidade de Cape 
Town, cidade mãe da África do Sul, 
fundada em 1652. Começaremos 
por aquele que deve ser o ponto 
mais conhecido da cidade, a “Table 
Mountain”, de onde apreciaremos 
a belíssima vista e paisagem 
mundialmente famosas dessa 

cidade. Seguiremos nosso passeio 
panorâmico a conhecer suas praias, 
desde Camps Bay, a Clifton e Sea 
Point. Passaremos pelo estádio da 
Cidade do Cabo, e pelo shopping 
de frente ao Mar, V&A Waterfront. 
Seguiremos pelo centro da cidade 
para visitar a praça do mercado 
verde, e para caminharmos pelos 
Company Gardens. Passaremos 
pelo Parlamento, pela prefeitura, 
pelo castelo e Slave Lodge (Museu 
de História Social). Chegaremos ao 
“Bo Kaap”, ou bairro Malay, onde 
a arquitetura típica desta cidade é 
mantida desde os idos de 1800...  
Almoço.

6º DIA – CIDADE DO CABO / 
FRANSCHOEK / HERMANUS
Café da manhã. Deixaremos hoje 
a Cidade do Cabo, para seguir 
rumo ao sudeste. Em primeiro 
lugar a visitar a charmosa cidade 
de Franschoek, a leste de 
Stellenbosch. Se Stellenbosch é 
o berço da enologia da África do 
Sul, Franschoek é o berço de sua 
alta gastronomia, tendo influência 
francesa. Localizada entre 
montanhas exuberantes entre as 

Stellenbosch

Cape Town Franschoek

Cape Town

Cape Town
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8º DIA – GEORGE (MOSSEL BAY 
E KNYSNA)
Café da manhã. Dedicaremos 
nosso dia a conhecer a cidade de 
Mossel Bay, simpática e também 
famosa pela focagem de baleias, 
bem como a cidade de Knysna, 
a conhecer a belíssima praia de 
Buffalo Bay, a ver a linda vista do 
“Knysna Heads” e a perambular 
pelo shopping de vista para o Mar. 
Mas ainda não teremos acabado. 
Que tal visitarmos hoje o “Knysna 
Elephant Park”, santuário que 
resgata elefantes órfãos ou que já 
sofreram algum tipo de violência, 
e os coloca em contato conosco, 
com direito inclusive a com eles 
interagirmos!? Almoço.

9º DIA – GEORGE / PORT 
ELIZABETH
Café da manhã. Em horário 
oportuno, seguiremos viagem 
a Port Elizabeth, visitando a 
baía de Plettenberg por nosso 
caminho. Cidade charmosa, com 
boa infraestrutura e restaurantes 
recomendados, abriga a “Robert 
Nature Reserv”, declarada pela 
Unesco Patrimônio Mundial, 
península que se estende mar 
adentro através e uma belíssima 
praia. Rochas com mais de 120 
milhões de anos completarão a 
paisagem de hoje. Acredita-se que 
aqui rompeu-se o “super continente” 
“Gondwana”. Talvez não nos atraia 
muito, mas é ali pertinho que fica 
o salto de bungee jump mais alto 
do mundo, em Storm Rivers... Por 

fim, passaremos pela cidade de 
“Jeffrey’s Bay”, tranquila, pacata, 
de praia e excelente local para 
assistirmos ao pôr do sol, antes de 
seguirmos viagem. Almoço.

10º DIA – PORT ELIZABETH
Café da manhã. Que tal 
conhecermos hoje a cidade de 
Port Elizabeth, também conhecida 
como a Baía de Nelson Mandela? 
Localizada na província do Cabo 
Oriental, a cidade é conhecida por 
suas praias. Seu bairro vitoriano de 
Old Hill (a antiga colina) lhe atribui 
charme especial. Segunda maior 
região metropolitana do país, por 
área, ali conheceremos um pouco 
mais da história do Apartheid, de 
Nelson Mandela, e portanto de toda 
a África do Sul. Ali estão o Estádio 
Nelson Mandela, o Museu do 
Apartheid (Red Location Museum) 
e o museu que conta a história 
de um subúrbio da cidade que já 
foi vibrante, com diversidade de 
culturas, línguas e cores, antes do 
Apartheid (South End Museum). 

vinícolas do Cabo, passaremos o dia 
a explorar a culinária e a arquitetura 
desta cidade, histórica também. 
Seguiremos viagem ao final da 
tarde para a cidade de Hermanus, 
a beira mar, para nos prepararmos 
para a belíssima experiência que 
nos esperará amanhã! Almoço.

 

7º DIA – HERMANUS / GEORGE
Café da manhã. Como se a beleza 
e o charme experimentados 
até aqui não bastassem, hoje a 
experiência será nova e única, 
para a maioria de nós. Estando 
à beira mar, hoje tomaremos um 
barco a experimentar o que é uma 
verdadeira aventura para focagem 
de baleias. Sim, deixaremos a terra 
firme para conhecer o mundo das 
baleias, mais de 100, que vivem 
nesta região, com seus filhotes. 
Por aqui chegam a medir 18 metros 
de comprimento, e a pesar até 
80 toneladas. Que aventura nos 
espera hoje! Seguiremos então 
viagem, pela tarde, até a cidade 
de George, nossa próxima parada 
estratégica na belíssima Rota dos 
Jardins da África do Sul. Almoço.  

George

Knysna

Port Elizabeth

Port Elizabeth

Hermanus
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Confira nosso
parcelamento sem juros

primeiro safari, em jipes 4x4. Sim, 
uma parada estratégica para 
assistir ao espetáculo do pôr do sol, 
coroará nossa aventura de hoje.  Se 
o clima nos permitir, teremos uma 
verdadeira experiência de jantar ao 
ar livre, na Savana da África do Sul, 
durante o nosso jantar, incluído. 
Boma, assim é conhecida a área 
de terra batida ou de areia, cercada 
de troncos de árvores ou sapês, e 
com uma fogueira ao centro, o que 
chamaríamos de uma espécie de 
churrasqueira sul-africana!

12º DIA – KRUGER NATIONAL 
PARK
Não começaremos nosso dia com o 
café da manhã. Na verdade, será o 
primeiro safari do dia que nos dará 
as boas vindas hoje. É claro, no dia 
claro e quente, os animais dormem. 
Portanto, a vê-los, acordaremos 
cedo, e nos colocaremos a postos 
durante o pôr do sol, a cada dia. 
A seguir, tomaremos nosso café, 
teremos tempo livre para descanso 
e nos recompormos, e faremos 
então nosso segundo safari do dia, 
o da tarde, ou do pôr do sol. Jantar. 
Vale mencionar que o Parque 
Nacional Kruger é um dos maiores 
e mais famosos parques da África 
do Sul, com superfície de 19,633 
Km quadrados. Lar de variadas 
espécies de mamíferos, répteis, 
pássaros, anfíbios e de uma flora 
exuberante, nos encantará a todos, 
também.

13º DIA – KRUGER NATIONAL 
PARK / JOHANNESBURGO
Novamente nosso dia se iniciará 
por um safari, seguido por nosso 
café da manhã. Será nosso último 
safari desta aventura. Seguiremos 
então viagem para a capital da 
África do Sul, a conhecida cidade 
de Johannesburgo. Ali realizaremos 
um city tour panorâmico, afinal não 
tem graça conhecer este país de 
cabo a rabo, e deixar sua capital por 
conhecer, não é mesmo!? Jantar.

14º DIA – JOHANNESBURGO / 
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, em Guarulhos, e fim 
de nossos serviços.

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

Esta cidade abriga ainda a reserva 
que conta com uma pirâmide e 
um farol, em que se pode subir 
a apreciar a belíssima vista da 
cidade (Donkin Reserve). O Parque 
Nacional de Shamwari Game 
Reserve, e a praia de Plettenberg 
completam um panorama de uma 
visita completa a esta parte da 
história da África do Sul. Almoço.

11º DIA – PORT ELIZABETH / 
KRUGER NATIONAL PARK
Café da manhã. Agora que já 
estamos ambientados com a história, 
cultura, enologia, gastronomia, 
praias, fauna e flora espetaculares 
deste país, seguiremos para o 
ponto alto de nossa aventura, a 
visitar o Kruger National Park, a 
conhecermos os “Big Five” ou os 
maiores mamíferos da savana 
Sulafricana. Sim, leões, elefantes, 
rinocerontes, leopardos e búfalos, 
os cinco grandes mamíferos, nos 
aguardam nos safaris fotográficos 
que empreenderemos nos próximos 
dia. Será que encontraremos todos 
eles? Hoje, pela tarde, será nosso 

Port Elizabeth

Johannesburgo

Kruger Park

Kruger Park

Valores e datas sempre 
atualizados em nosso site:

www.lieluturismo.com.br

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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1º DIA – SÃO PAULO / DUBAI / 
ABU DHABI
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 Dubai, nos Emirados 
Árabes Unidos, com escala a 
confirmar. Chegada a Dubai e 
sequencia de nossa viagem para 
Abu Dhabi, onde chegaremos a 
nosso hotel para acomodação.

2º DIA – ABU DHABI
Café da manhã. Dia livre para 
descansar após o longo voo. E aqui 
cabe uma observação. País formado 

de 7 Emirados unidos, tem cerca de 
9 milhões de habitantes dos quais 
cerca de 20% são nativos, e cerca de 
80% imigrantes. Rico em petróleo, 
este país nos mostra quão longe a 
engenhosidade humana vai, para 
criar um Oasis no deserto.

3º DIA – ABU DHABI
Café da manhã. Começaremos 
nosso dia, após um belo café da 
manhã, com uma visita panorâmica 
de Abu Dhabi. Eis a capital do mais 
rico de todos os sete Emirados 
Árabes. Nosso city-tour incluirá a 
visita externa de uma que talvez 
seja a mais alva, e definitivamente 
bela, mesquita do mundo (Sheik 

Zaid Mosk), a área de Marina e o 
Palácio dos Emirados, um hotel ao 
estilo de um Sultão, e que de fato 
pertence à família real. Almoçaremos 
por ali. Pela tarde, teremos algumas 
horas livres para quem quiser fazer 
compras, e, alternativamente, tempo 

Operadora
®

Mais uma viagem diferente! Assim nós começamos a descrever este roteiro também. Para quem nunca visitou 
um país petroleiro, como os Emirados Árabes Unidos, prepare-se para entender como os Petro-Dólares falam 
alto! Pista de esqui, com neve, no deserto; montanhas russas em jipes 4x4, nas dunas do deserto do Península 
Arábica; um hotel em formato de barco, com uma quadra de tênis a cerca de 300 metros do chão, e um dos 
maiores shopping centers do mundo. Eis algumas das emblemáticas experiências que veremos por lá. E mais, de 
lá, seguiremos para Singapura, para conhecer um pedacinho do Oriente, uma cidade cheia de luz, de harmonia 
e muita, mas muita modernidade, e uma das melhores qualidades de vida do mundo... vamos experimentar?

Dubai, Abu Dhabi e Singapura
13 dias®

N
os

so
 p

ac
ot

e 
in

cl
ui

:

- 3 noites em Abu Dhabi
- 4 noites em Dubai
- 5 noites em Singapura
- acomodação em hotéis categoria: 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.

Abu Dhabi

saída prevista:

NOVEMBRO
consulte outras saídas

https://lieluturismo.com.br/index.php/viagens/
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para quem quiser visitar o parque 
temático da Ferrari (ingresso não 
incluído). Jantar.

4º DIA – ABU DHABI / DUBAI
Café da manhã. Seguiremos então 
logo cedo para Dubai, distante 
cerca de 1 hora e meia de ônibus 
de Abu Dhabi. Em nossa chegada, 
iniciaremos nosso passeio por Dubai 
em alto estilo, visitando, ingresso 
incluído, a torre mais alta de Dubai, 
o Burj Khalifa, ou Prédio do Califa, 
para ver de lá a cidade de Dubai 
pelo alto. Preparem-se para uma 
vista esplendorosa! Ao cair da tarde, 
estaremos de volta a nosso hotel 
para realizar um passeio de barco 
(com jantar), pelo Rio que corta a 
cidade de Dubai, o Dubai Creek.

5º DIA – DUBAI
Café da manhã. Hoje será o dia 
de descobrirmos Dubai, iniciando 
nossas atividades com um city tour 
pela Dubai antiga. Conheceremos o 
pequeno, mas reflexivo, museu de 
Dubai, daremos uma passada por 
seu mercado de especiarias, e, a 
seguir, faremos o city tour da moderna 
Dubai. Conheceremos a Palmeira, a 
tão famosa ilha artificial criada pelos 
Emirados Árabes; veremos não só 
seu estilo de construção opulento, 
com casas com mar por 3 de seus 
lados, e também o hotel Atlantis, 
com mais de 1000 apartamentos 
de luxo, localizado no final da Ilha 
artificial. E notem que a vista vai valer 
a pena!!! Veremos o Burj Al Arab, 
sem entrada, e sua praia adjacente. 

Conheceremos a praia de Jumeirah 
com areia fina, branca e belíssima. E 
é claro, teremos mesquitas para ver 
por fora, pois somos cristãos e assim 
não podemos entrar... Jantar.

6º DIA – DUBAI
Café da manhã. Após o café, nossa 
manhã será dedicada a aproveitar a 
praia ou nosso hotel de Dubai. Será 
apenas um dia de praia, ou melhor, 
uma manhã, é verdade, mas que 
dia será! E aproveite o descanso, 
pois por volta das 14:30 horas, 
começaremos a nos organizar para 
nossa aventura do dia. Um safári 
no deserto, realizado em jipes 4x4, 
que terminará em um acampamento 
com show típico e um jantar com 
churrasco árabe. Não faz ideia do 
que é? Imagine uma montanha russa 
light, realizada em um jipe 4x4. E para 
os mais aventureiros, a montanha 

russa não será tão light assim... E 
então, um acampamento restaurante 
bem no meio do deserto... Será um 
dia inesquecível, prepare o espírito 
para ver algo que nunca viu antes, 
e não se esqueça de sua câmera 
fotográfica. Acomodação e jantar.

7º DIA – DUBAI
Café da manhã. Quem já ouviu 
falar de Dubai, certamente ouviu 
falar do Dubai Mall. Pois hoje será 
nosso dia de conhecê-lo! Trata-
se do maior shopping center do 
mundo, com uma fonte que oferece 
show de água, luzes e som toda 
noite. Com mais de 1200 lojas, e 
áreas extremamente elegantes, 
o Dubai Mall nos dará um banho 
de civilização – árabe ao melhor 
estilo capitalista. E como os hábitos 
locais são notívagos, nosso passeio 
começará pela tarde por lá. Jantar.

Dubai Dubai

Dubai

Dubai
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8º DIA – DUBAI / SINGAPURA
Café da manhã, se nosso horário de 
voo o permitir. A seguir, partiremos 
para o aeroporto de Dubai para 
tomar nosso voo com destino à 
cidade-estado de Singapura. E o 
que pretendemos encontrar ali? 
Que tal dizer que encontraremos 
ali o futuro de nossas grandes 
cidades, em estilo cosmopolita-
asiático? Prédios de tipo arranha-
céu, formando um “skyline” ou uma 
linha de horizonte extraordinária, 
cada um construído a seu próprio 
estilo, todos arquitetonicamente 
fascinantes, constituindo verdadeiras 
obras primas de engenharia... e isso 
só para começar.

9º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Visitaremos hoje 
essa que é conhecida como a 
“Cidade Jardim”, de tão verde que 

a fizeram, através de seus parques 
e jardins. Essa cidade abriga uma 
das populações mundiais de mais 
elevado padrão de vida, e de maior 
índice de desenvolvimento humano. 
Sim, vamos conhecer o que é bom 
hoje através de nosso city-tour por 
lá, incluindo o bairro Chinês de 
Chinatown, o bairro Indiano de Little 
India, e as regiões de compras, como 
a Rua Orchard. Prepare-se para ver 
muita coisa bonita, e diferente. Jantar.

10º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Após ter conhecido 
as maravilhas arquitetônicas desta 
cidade, hoje conheceremos seus 
parques e jardins. E que tal iniciar 
nosso passeio pelo Jardim Botânico, 
e por uma visita guiada dos “Jardins 
da Baía”? Sim, é assim que 
experimentaremos nossa manhã. E 
não pense que os jardins não nos 

inspirarão com vistas futurísticas 
e extraordinárias, no melhor estilo 
cinematográfico... E se alguém 
desejar, poderá até passear de Roda 
Gigante, chegando a uma altura 
de 42 andares... Cores e sabores, 
compras extraordinárias e muito 
charme, é o que encontraremos a 
dizer chega por lá! Jantar.

11º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos esta surpreendente 
cidade. Jantar.

12º DIA – SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para 
aproveitarmos, ainda mais, esta 
surpreendente cidade. Jantar.

13º DIA – SINGAPURA / 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. Chegada 
ao aeroporto internacional de São 
Paulo, em Guarulhos, e fim de 
nossos serviços.

Confira nosso
parcelamento sem jurosSingapura

Singapura

Singapura

Singapura

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
https://lieluturismo.com.br
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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

www.lieluturismo.com.br

Novidades da Lielu Turismo
roteiros completos em  nosso site

África do Sul
Olhar a vida por outro ângulo!

Tailândia com a Lielu Turismo
Uma linda viagem pela “Terra do Sorriso”!

Vietnam, Laos e Camboja
Um roteiro surpreendente com a Lielu!

Líbano e Chipre
Uma viagem espetacular pela “Rota da Seda”!

®
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