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CENTRO COMERCIAL JAN SHATYR - ASTANÁ

Cazaquistão: 
“Imenso e Desconhecido”

Cód. 08102P

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 

Categoria 4* 
- Astana: Best Western - Shymkent: Canvas 
- Turkestán: Khanaka - Trem: Talgo compartimento quádruplo  
- Almaty: Ramada 

Categoria 5* 
- Astana: Rixos - Shymkent: Rixos 
- Turkestán: Khanaka (no hay hotelería 5*) 
- Trem: Talgo compartimento quádruplo  
- Almaty: Rixos

Notas E Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Este programa está sujeito às condições especiais de contrata-
ção muito restritas, de acordo com os seguintes critérios: 

- Cancelamentos até 46 dias antes da saída, não há custos.    
- Cancelamentos entre 45 e 31 dias antes da saída, 50% do 
valor total da viagem. 

- Cancelamentos entre 30 e 20 dias antes da saída, 70% do 
valor total da viagem. 

- Cancelamentos com 19 ou menos dias antes da saída, 100% 
do valor total da viagem. 

- A moeda nacional é o "Tenge" cazaque, 1 USD = 372,95 KZT, 
de acordo com a taxa de câmbio oficial. Em alguns casos e 
nas áreas mais turísticas você pode pagar em euros ou dólares. 
É estritamente proibido remover ou introduzir a moeda nacio-
nal do país, bem como objetos antigos e moedas que serão 
apreendidos e pode estar sujeitos a multa. 

- Visto: Por favor, verifique com sua embaixada os requisitos 
necessários para processar o visto, caso sua nacionalidade seja 
necessário.

Dia 1º Astana 
Chegada em Astana e traslado ao 
hotel. Restos do dia livre. Alojamen-
to. 

Dia 2º Astana 
• Café da manhã + almoço.  

No meio da manhã, começaremos a 
nossa visita a Astana, incluindo a 
visita do Museu Nacional, o Palácio 
da Independência com suas vistas 
da cidade e a visita a uma das maio-
res mesquitas da Ásia Central, a 
Mesquita do Sultão de Hazret. De 
tarde visitaremos o Palácio da Paz e 
o Acordo, de forma piramidal, é obra 
do renomado arquiteto Norman Fos-
ter. Mais tarde, visitaremos a torre 
Baiterek e passearemos ao longo 
da Avenida Nurzhol e da Praça 

Redonda, terminando no centro 

comercial e de entretenimento Jan 

Shatyr. Traslado ao hotel e alojamen-

to. 

Dia 3º Astana/Shymkent 

• Café da manhã + almoço.  

De manhã cedo nos dirigiremos ao 

aeroporto de Astana para pegar o 

voo doméstico (voo incluído) para 

Shymkent. Chegada e traslado ao 

hotel para realizar o check-in. Mais 

tarde faremos um tour pela cidade 

visitando o Museu de História, o 

Beco das Memórias no Parque 

Shanshi, o Museu das Vítimas da 

Repressão Política e o Museu Etno-

lógico. Traslado ao hotel e alojamen-

to.

Dia 4º Shymkent/Turkestan  
• Café da manhã + almoço. 

Pela manhã traslado para as ruínas 
da antiga cidade de Otrar (também 
chamada Farab) foi um importante 
centro comercial já que estava locali-
zada no cruzamento das caravanas 
da Grande Rota da Seda e local de 
nascimento do grande filósofo 
medieval Abu Nasr al-Farabi. O pri-
meiro assentamento foi estabelecido 
no primeiro século AC. pelos Kangly 
(império Kangju). Otrar tornou-se um 
grande oásis formado por várias cida-
des: Altyntobe, Dzhalpak-tobe, 
Kuyuk-Mardan-tobe e Pchakchi-
tobe. Durante os séculos X-XII foi seu 
apogeu de prosperidade, mas em 
1.219 caiu sob o ataque do exército 
de Gengis Khan e foi destruída. Visi-
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Este Programa Inclui: 
- Bilhete aéreo de voo doméstico Astana/Shymkent. 
- Transporte terrestre para as rotas indicadas no itinerário de 
carro ou minivan. 

- Trem Talgo entre Shymkent e Almaty. 
- 2 noites de hotel em Astana. 
- 1 noite de hotel em Shymkent. 
- 1 noite de hotel no Turkestán. 
- 1 noite no trem Talgo, em compartimento quádruplo. 
- 2 noites de hotel em Almaty. 
- Regime alimentar de 7 cafés da manhã + 6 almoços + 1 jantar 
tradicional. 

- Degustação de comida local no "Bazar Verde". 
- 1 litro de água mineral por pessoa por dia. 
- Bilhetes para museus e teleférico para a montanha Kok Tobe. 
- As visitas indicadas no itinerário com guias locais de língua 
espanhola. 

- Assistência e traslados em aeroportos e hotéis. 
- Seguro de viagem.

Rússia

Uzbequistão

Lago Balkhash

●
Turkestán

Astana
●

●

Shymkent

●
Almaty

CATEDRAL DA ASCENSÃO - ALMATY

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 1.320 USD

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ  
+ 6 ALMOÇOS + 1 JANTAR

DATAS DE SAÍDA (De 1 Março a 31 Outubro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS
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Nº de pessoas Hotéis 4* Hotéis 5*

De 2 a 3 pessoas 2.215 2.630 

De 4 a 5 pessoas 1.650 2.030 

De 6 a 7 pessoas 1.395 1.775 

De 8 a 10 pessoas 1.320 1.699 

Suplemento quarto individual    399    575

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
Saídas DIÁRIAS sujeitas a disponibilidade

Suplementos 
Por Pensão Completa (5 jantares).......................................................................... 120 

Por voo Madri/Astaná e Almaty/Moscou/Madri (sem taxas, aprox.) ......... Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 32

Nº de pessoas Hotel Ramada 4* Hotel Rixos 5* 

De 2 a 3 pessoas 1.550 1.655 

De 4 a 5 pessoas 1.315 1.375 

De 6 a 8 pessoas 1.220 1.289 

De 8 a 10 pessoas 1.070 1.135 

Supl. quarto individual     80    120

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

O preço inclui: 2 noites em uma casa de hóspedes no Parque Nacional Altyn Emel 
(Twin); 2 noites no refúgio alpino nos Lagos Kolsay (2-10 pessoas em twin, mais de 
10, quádruplo com 4 pessoas por quarto); 1 noite de hotel em Almaty de acordo com 
a categoria escolhida no quarto Dbl / Twin; Pensão Completa (6 cafés da manhã, 5 
almoços, 5 jantares); 1 litro de água mineral por pessoa por dia; O suplemento 
individual está disponível apenas na cidade de Almaty.

 Anel Parques 
Naturais de Cazaquistão 

6 dias/ 5 noites hotel desde ……… 1.070 USD 

Dia 8º Almaty/PN Altyn Emel  
• Pensão completa. 

Visita do Museu Central do Cazaquistão. 
Depois do almoço iremos em 4x4 para o 
Parque Nacional Altyn Emel. Chegada, 
jantar e acomodação em uma "Guest 
House” (Casa de hóspedes). 

Dia 9º PN Altyn Emel/Aktau/ 
PN Altyn Emel  
• Pensão completa.  

Saída cedo para as Montanhas Brancas 

Aktau, onde iniciaremos um trekking para 
apreciar seu colorido. Faremos um 
"brunch" piquenique antes de continuar 
nosso trekking a um mirante natural, 
depois visitaremos o salgueiro centenário 
(mais de 700 anos) e retornaremos a nossa 
"Guest House" para almoçar e descansar. 
Mais tarde faremos a visita da "Duna Can-

tante". Regresso, jantar e alojamento na 
"Guest House".  

Dia 10º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay  
• Pensão completa.  

De manhã iremos para o Parque Nacional 

de Charyn. Chegada e descida para "Vale 

dos Castelos". Depois do almoço sairemos 
para o "Canhão Lunar”. Mais tarde subire-
mos ao Mirante Panorâmico. Desceremos 

o canyon e visitaremos 2 mirantes antes 
de partirmos para o Lagos Kolsay. Chega-
da ao refúgio alpino "Zhibek Zholy". Jantar 
e alojamento no refúgio.  

Dia 11º Lagos Kolsay  
• Pensão completa.  

Nós dividiremos em 2 grupos, e faremos a 
visita do lago que escolherem de acordo 
com a sua dificuldade. Em ambos teremos 
o almoço piquenique. Depois tempo livre e, 
opcionalmente, podemos alugar um barco 
a remos. Jantar e alojamento no refúgio.  

Dia 12º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty  
• Pensão completa.  

De manhã iremos ao místico Lago Kaindy, 

passearemos e desceremos para o lago. De 
lá nos dirigiremos para uma casa de uma 

família cazaque na cidade de Satty para 

visitar e almoçar. Mais tarde voltaremos a 
Almaty. Chegada, traslado ao hotel, jantar 
e alojamento.  

Dia 13º Almaty  
• Café da manhã.  

Traslado ao aeroporto de Almaty para 
pegar o voo de regresso a sua cidade de 
origem.

LAGO KANDY

taremos o mausoléu de Khodja 

Ahmet Yassawí (Patrimônio Mundial 
pela UNESCO) e o complexo Khodja 

Ahmet Yassawi construído no final 
do século XIV, um dos mais impor-
tantes locais de peregrinação do Islã. 
Mais tarde, iremos para as ruínas de 

Sauran cerca de 40 quilômetros da 
cidade de Yasi (hoje Turkestan) tam-
bém um ponto importante na Rota 
da Seda e famosa por sua produção 
de azulejos e cerâmicas. Traslado ao 
hotel e alojamento. 

Dia 5º Turkestán/Shymkent/ 
Almaty 
• Café da manhã + almoço. 

Sairemos para a cidade de Shymkent, 
visitando o Mausoléu de Arystan 

Bab (século XII), santuário muçulma-
no famoso por ser um importante 
local de peregrinação na Ásia Cen-
tral. Chegada em Shymkent. Almo-
ço e tempo livre À tarde, traslado 
para a estação para pegar o trem 

noturno para Almaty (noite a 
bordo). 

Dia 6º Almaty 
• Café da manhã + almoço. 

De manhã chegaremos em Almaty, 
traslado ao hotel para realizar o 
check in. Tempo livre para descansar. 
Ao meio-dia, saída para o almoço, 
após o qual começaremos nossa 
excursão a Almaty visitando o Par-

que dos 28 Guardiões de Panfilov, a 

Catedral da Ascensão e o Museu de 

Instrumentos Musicais Nacionais. 
Mais de 1000 objetos estão presen-
tes na coleção do museu, incluindo 
alguns objetos raros do século XVII. 
No total, existem 60 tipos de instru-
mentos nacionais: kobyz, dombra, 
syldyrmak (uma espécie de pandeiro). 
Visita da Mesquita Central, visita 

do Bazar Verde, podendo participar 
da degustação de iguarias locais, 
incluindo leite de égua e leite de 
camelo. Continuaremos com a visita 

à Praça da República, onde aconte-
cem as principais festividades, even-
tos e manifestações. Traslado a Mon-

tanha Kok Tobe (subiremos seus 
1100 metros de teleférico). O parque 
de Kok Tobe é um dos símbolos da 
cidade de Almaty com a sua vista 
panorâmica. Traslado ao hotel e alo-
jamento. 

Dia 7º Almaty 
• Café da manhã + almoço + jantar. 

Saída para a aldeia étnica cazaque 

de "Os Hunos" e visita ideal para 
aqueles que querem participar dos 
rituais, jogos nacionais e tradições 
cazaques. Recebimento com um 
ritual de boas-vindas "Shashu" para 
iniciar o programa de entretenimen-
to: arte criativa de feltro, visita de um 
yurt, a arte de instalação e desinsta-
lação dos yurts cazaques e diferença 
entre um yurt do Cazaquistão e um 
ger mongol. Rituais "Besikke salu" e 
"Tusau kesu". Na continuação, vere-
mos um show de cavalheiros caza-

ques, alguns jogos típicos como "kyz 
kuu" (um menino perseguindo uma 
menina no cavalo e ele tem que 
beija-la, se ele falhar, a menina o per-
segue e bate com o chicote nas suas 
costas) e luta cazaque a cavalo 
"atpen audaryspak". Continuaremos 
com danças típicas, música e almo-
ços tradicionais. Depois do almoço, 
os hóspedes aprenderão a cozinhar o 
"Baursak" (pão tradicional). Opção 
para contratar um passeio a cavalo 
adicional. (* Grupos de no mínimo 
10 pax; também poderão desfrutar 
do famoso show de cavalos cazaque 
"Dzhiguitovka"). Retorno à cidade 
para ver um show de falcoaria. Jantar 
no restaurante tradicional Kishkak. 
Traslado ao hotel e alojamento. 

Dia 8º Almaty 
• Café da manhã  

Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Almaty. Fins dos serviços. 
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