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MONTANHAS BRANCAS DE AKTAU

ALMATY

PN LAGOS DE KOLSAY

Cazaquistão: Almaty  
e seus Parques Nacionais

Cód. 08102P

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria 4* 
Almaty: Ramada 
Parque Nacional Altyn Emel: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montanha 
Categoria 5* 
Almaty: Rixos 
Parque Nacional Altyn Eme: Guest House 
Lagos Kolsay: Resort de Montanha 

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Todas as segundas-feiras os museus e bazares estão fechados. 

O único museu aberto às segundas-feiras é o Museu Estatal de 
Almaty, que fecha às terças-feiras. 

- A acomodação nos parques naturais é feita nas pousadas ou 
abrigos localizados nas aldeias próximas ou às vezes dentro do 
parque natural. Há pouca flexibilidade em termos de alteração 
de refeições, uma vez que há pouca variedade de produtos e 
estes são comprados com antecedência em cidades próximas e 
não tão próximas, portanto, uma variedade variada de pratos 
não pode ser garantida. 

- Lembre-se de que o Cazaquistão é um país de ex-nômades que 
sempre foram pastores e 80% de sua dieta consistia em carne 
de cordeiro, vitela e cavalo, 10% são produtos lácteos e o res-
tante são pães, peixes e algumas coisas de verduras. Esse costu-
me continua a existir em muitas áreas rurais, enquanto nas cida-
des há uma grande variedade de comida internacional. 

- Este programa está sujeito a condições especiais de contrata-
ção muito rígidas, de acordo com as seguintes escalas:  

• Cancelamentos até 46 dias antes da partida, não há despesas. 
• Cancelamentos entre 45 e 31 dias antes da partida, 50% do 

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

valor total da viagem. 
• Cancelamentos com 19 dias ou menos de antecedência, 

100% do valor total da viagem. 
- A moeda nacional é o cazaque "Tenge", 1 USD = 386,39 KZT 

de acordo com a taxa de câmbio oficial. Em alguns casos e em 
mais áreas turísticas, pode ser feito o pagamento em euros ou 
dólares. É totalmente proibido retirar ou inserir a moeda nacio-
nal do país, bem como objetos e moedas antigas, os quais 
serão confiscado e sujeito a multa. 

Visto: consulte sua embaixada os requisitos necessários para 
processar o Visto, caso sua nacionalidade seja necessária.

Dia 1º Almaty  
Chegada a Almaty. Alojamento. 
Dia 2º Almaty  
• Pensão completa.  
Na hora indicada, começaremos 
nosso passeio por Almaty visitando 
o Parque dos 28 Guardiões de Pan-
filov, a Catedral da Ascensão e o 
Museu de Instrumentos Musicais 
Nacionais. Mais de 1000 objetos 
estão presentes na coleção do 
museu, incluindo alguns objetos 
raros do século XVII. No total, exis-
tem 60 tipos de instrumentos nacio-
nais: kobyz, dombra, syldyrmak (uma 
espécie de pandeiro). Visita da Mes-
quita Central, visita do Bazar Verde, 
podendo participar da degustação de 
iguarias locais, incluindo leite de 
égua e leite de camelo. Continuare-
mos com a visita à Praça da Repú-
blica, onde acontecem as principais 
festividades, eventos e manifestaçõ-
es. Traslado a Montanha Kok Tobe 
(subiremos seus 1100 metros de tele-
férico). O parque de Kok Tobe é um 
dos símbolos da cidade de Almaty 
com a sua vista panorâmica. Traslado 
ao hotel e alojamento.  
Dia 3º Almaty  
• Pensão completa.  
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 des-
instalação dos yurts cazaques e dife-
rença entre um yurt do Cazaquistão e 
um ger mongol. Rituais "Besikke 
salu" e "Tusau kesu". Na continua-
ção, veremos um show de cavalhei-
ros cazaques, alguns jogos típicos 
como "kyz kuu" (um menino perse-
guindo uma menina no cavalo e ele 
tem que beija-la, se ele falhar, a 
menina o persegue e bate com o chi-
cote nas suas costas) e luta cazaque a 
cavalo "atpen audaryspak". Conti-
nuaremos com danças típicas, música 
e almoços tradicionais. Depois do 
almoço, os hóspedes aprenderão a 
cozinhar o "Baursak" (pão tradicio-
nal). Opção para contratar um pas-
seio 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 falcoa-
ria. Jantar no restaurante tradicional 
Kishkak. Traslado ao hotel e aloja-
mento.  
Dia 4º Almaty  
• Pensão Completa.  
De manhã, começaremos com as 
visitas aos Parques Nacionais do 
Cazaquistão, começaremos com a 
visita do Museu Central do Estado 
do Cazaquistão e após o almoço, 

traslado ao desfiladeiro de Medeo 
(25 km da cidade). O estádio de pati-
nagem de Medeo é o mais alto do 
mundo e uma das atrações mais 
importantes da cidade. Subiremos 
de teleférico (comprimento total de 
6200 m) à Estação de Esqui Shymbu-
lak, localizada no pitoresco vale de 
Trans-Ili Alatau, a uma altitude de 
2200 m acima do nível do mar e com 
geleiras no cume. Mais tarde, subire-
mos de teleférico ao Pico de Talgar 
(3200 m). O jantar será em um res-
taurante local perto do hotel. Aloja-
mento.  
Dia 5º Almaty/PN Altyn Emel  
• Pensão Completa.  
Sairemos em 4x4 em direção ao Par-
que Nacional Altyn Emel. Mais 
tarde, sairemos para as Montanhas 
Brancas de Aktau, onde iniciaremos 
uma caminhada para apreciar o seu 
colorido. Realizaremos um "brunch" 
de piquenique antes de continuar 
nossa caminhada para um mirante 
natural; posteriormente uma visita 
ao Centennial Willow (mais de 700 
anos). Regresso jantar e alojamento 
na "Guest House".  
Dia 6º PN Altyn Emel/PN Charyn/ 
Lagos Kolsay  
• Pensão Completa.  
De manhã iremos para o Parque 
Nacional de Charyn. Chegada e des-
cida para "Vale dos Castelos". 
Depois do almoço sairemos para o 

Este Programa Inclui: 
- Transporte terrestre para as rotas indicadas no itinerá-

rio em carro ou minivan. 
- 5 noites de hotel em Almaty. 
- 1 noite em uma “Guest House” casa de hóspedes  

no parque nacional Altyn Emel. 
- 2 noites no refúgio alpino "Zhibek Zholy". 
- 8 cafés da manhã + 7 almoços + 7 jantares 
- Degustação de comida local no "Bazar Verde". 
- 1 litro de água mineral por pessoa, por dia. 
- Bilhetes de museu 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.

HOTÉIS 
4* ou 5*

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ +  
7 ALMOÇOS + 7 JANTARES 

e 11 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 
- Saídas DIÁRIAS de 13 Janeiro a 15 Dezembro 2020

CAZAQUISTÃO

Uzbequistão

Lago Balkhash

s PN ALTYN EMEL

s

Lagos Kolsay

l

Almaty
s

PN CHARYN

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.485 USD
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Nº de pessoas Hotéis 4* Hotéis 5*

De 2 a 3 pessoas 2.145 2.515 

De 4 a 5 pessoas 1.835 2.205 

De 6 a 7 pessoas 1.685 2.050 

De 8 a 10 pessoas 1.485 1.865 
Suplemento quarto individual    300    479

Preços por pessoa em USD 
(base quarto duplo, mínimo 2 pessoas) 

Suplementos 
Por voo Madri/Almaty/Madri (sem taxas, aproximado)........................................... 430 
Taxas de aeroporto (a reconfirmar) ................................................................ Consultar 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

LAGO KAINDY

"Canhão Lunar”. Mais tarde subire-
mos ao Mirante Panorâmico. Desce-
remos o canyon e visitaremos 2 
mirantes antes de partirmos para os 
Lagos Kolsay. Chegada ao refúgio 
alpino "Zhibek Zholy". Jantar e aloja-
mento no refúgio. 
Dia 7º Lagos Kolsay  
• Pensão Completa.  
Nós dividiremos em 2 grupos, e fare-
mos a visita do lago que escolherem 
de acordo com a sua dificuldade. Em 
ambos teremos o almoço piqueni-
que. Depois tempo livre e, opcional-
mente, podemos alugar um barco a 
remos. Jantar e alojamento no  
refúgio. 

Dia 8º Lagos Kolsay/Lago Kaindy/ 
Almaty  
• Pensão Completa.  
De manhã iremos ao místico Lago 
Kaindy, passearemos e desceremos 
ao 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 9º Almaty  
• Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Almaty 
para pegar o voo de regresso a sua 
cidade de origem. Fim dos serviços.

PARQUE DE PANFILOV - ALMATY PN CHARYN
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