GRUPOS RAIDHO 2019
DESCOBRINDO
O IRÃ
Grupo Especial – Com acompanhamento de Lucila Nedelciu

Grupos
Raidho 2019

Diferentes visões, diferentes culturas. Nós sabemos onde fica o exótico de cada parte do mundo.

Visitando: Istambul, Shiraz, Yazd, Isfahan e Teerã
Extensão Opcional à Turquia
14 dias / 12 noites
Saída: 16 de Abril de 2019
Na terra que antigamente foi casa do Império Persa hoje está o Irã. Entre desertos e montanhas, a região foi parte
importante das rotas comerciais entre Ásia e Europa. Também foi nos platôs desérticos cercados por cordilheiras onde
surgiram conceitos filosóficos, literários e matemáticos que marcaram diversos ramos do conhecimento humano.
Decidiu encarar essa aventura? Então, prepare-se para ficar fascinado pela arquitetura, culinária e história do Irã.

ITINERÁRIO
1º Dia – 15 de Abril de 2019 – 2ª Feira – SÃO PAULO
Apresentação no aeroporto Internacional de São Paulo (Guarulhos) e espera para embarque em voo madrugada.
Obs.: o embarque ocorrerá na madrugada do dia 15 para 16 de Abril.

2º Dia – 16 de Abril de 2019 – 3ª Feira – SÃO PAULO / ISTAMBUL
Embarque na madrugada com destino a Istambul. Chegada, traslado ao hotel* e hospedagem.
*Hotel fornecido pela companhia aérea Turkish. Categoria ainda não confirmada.
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3º Dia – 17 de Abril de 2019 – 4ª Feira – ISTAMBUL / SHIRAZ
Dia livre. Em horário a combinar, traslado ao aeroporto de Istambul para embarque com destino a Shiraz.
Obs.: City tour opcional. Por favor, nos consultor para valores.

4º Dia – 18 de Abril de 2019 – 5ª Feira – ISTAMBUL / SHIRAZ
Na madrugada, chegada ao aeroporto de Shiraz, conhecida como a cidade das flores e dos poetas. Recepção e traslado ao hotel. À
tarde, saída para visita a Karim Khan, é uma cidadela situada no centro de Shiraz e foi construída como parte de um complexo
semelhante a uma fortaleza medieval. Já foi usada como prisão, mas hoje é um museu de herança cultural do Irã. Retorno ao
hotel. Jantar e hospedagem.

5º Dia – 19 de Abril de 2019 – 6ª Feira – SHIRAZ
Após café da manhã, visitaremos alguns pontos turísticos da cidade como o Jardim de Narenjestan (jardim das laranjeiras), um dos
mais belos do Irã, construído como o conceito persa do paraíso. A mesquita de Nasir ol molk, a mesquita e o Bazar de Vakil, a
porta do Corão, o mausoléu de Hafez e Saadi. À noite, passaremos na frente do santuário de Ali ebn e Hamzeh. Retorno ao hotel.
Jantar e hospedagem.

6º Dia – 20 de Abril de 2019 – Sábado – SHIRAZ / PERSEPOLIS / PASARGADA / YAZD
Café da manhã. Pela manhã faremos um passeio pelas ruínas da antiga capital Persa, Persépolis, Patrimônio Mundial da UNESCO.
Visitaremos também Naqsh-e Rustam, um sítio arqueológico que foi local de sepultura dos reis persas, com seus túmulos
incrustrados nas rochas. Continuação com destino a Yazd. No caminho, parada para conhecer Pasárgada, a primeira capital da
Pérsia onde está a tumba do Rei Ciro, o Grande. Chegada em Yazd. Jantar e hospedagem.

7º Dia – 21 de Abril de 2019 – Domingo – YAZD
Café da manhã e saída para realizar um passeio pela cidade antiga que conserva uma impressionante arquitetura de barro. Visita
ao Templo do Fogo Zoroastro, sede dos zoroastristas em Yazd e centro mais importante dos seguidores dessa crença no Irã. Visita
à Mesquita Jame, um complexo surpreendente de obras da arquitetura islâmica, e às Torres do Silêncio, local de descanso final
dos zoroastrianos. Em seguida, visita ao complexo Amir Chakhmaq, onde de um lado está a bela Mesquita com seus arcos
simétricos e em frente, uma área pública com jardins e fontes. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

8º Dia – 22 de Abril de 2019 – 2ª Feira – YAZD / ISFAHAN
Após o café da manhã, saída em direção a Isfahan, a principal rota comercial das antigas caravanas e por isso muito rica e
suntuosa. No caminho conheceremos a Mesquita Jame e a casa de Pir Nia em Na'in, vila famosa pelos seus tapetes persas.
Chegada em Isfahan. Jantar e hospedagem.

9º Dia – 23 de Abril de 2019 – 3ª Feira – ISFAHAN
Café da manhã. Passeio de dia inteiro à cidade de Isfahan, incluindo visita pela Praça Imam com a Mesquita de Imam e Mesquita
Sheikh Lotfollah, Palacio de Ali Qapu e Palácio de Chehel Sotún (que significa “Quarenta Colunas” em persa). Este palácio foi
inspirado nas vinte finas colunas de madeira que suportam o pavilhão de entrada e que refletidas no lago da fonte, dão a
impressão de serem quarenta. Pela tarde, visita as antigas pontes que cruzam o rio Zayande Rud. Retorno ao hotel. Jantar e
hospedagem.

10º Dia – 24 de Abril de 2019 – 4ª Feira – ISFAHAN
Café da manhã, saída para visita a Mesquita Yame e a Catedral Armênica de Vank (que significa “monastério” ou “convento” em
armênio), cujo interior é ricamente decorado com uma mistura de imagens islâmicas e cristãs. Restante do dia livre. Jantar e
hospedagem.

11º Dia – 25 de Abril de 2019 – 5ª Feira – ISFAHAN / TEERÃ
Após café da manhã, saída com destino a Teerã. Passando por Natanz para visita a Mesquita Jame e pela cidade de Kashan para
visitar o Jardim Fin e a Casa de Boroujerdi. Chegada a Teerã. Jantar e hospedagem.
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12º Dia – 26 de Abril de 2019 – 6ª Feira – TEERÃ
Após o café da manhã, saída para conhecer mais um pouco da capital do Irã. Teerã apesar de moderna, mantém bastante
influências persas na sua arquitetura e palácios. Visita ao Palácio Golestan, o mais antigo dos monumentos históricos em Teerã.
Visita também ao museu das Joias, localizado em um porão subterrâneo do Banco Central do Irã, é considerado como a melhor
coleção de joias exibida ao mundo, lá se encontra o diamante Rose “Darya-i-Nur” (mar de luz), com seus 182 quilates é
completamente natural e considerado o maior diamante do mundo. À tarde, visita a ponte Tabiat (conhecida localmente como a
Ponte da Natureza) é a maior passarela de pedestres de Teerã, com 270 m de extensão. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

13º Dia – 27 de Abril de 2019 – Sábado – TEERÃ
Café da manhã, saída para visita ao Palácio de Sad Abaad, é um complexo, construído pela Dinastia Pahlavi no Bairro de Shemiran,
é uma grande área com belíssimos jardins. Visita também a praça de Tajrish e o Mausoléu de Imam Zadeh Saleh. À tarde, visita a
Torre de Milad, construída em 2003 tem 435m, sendo atualmente a 6ª torre mais alta do mundo. Jantar e hospedagem.

14º Dia – 28 de Abril de 2019 – Domingo – TEERÃ / SÃO PAULO
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Teerã para embarque com destino a São Paulo, com conexão em
Istambul. Chegada ao aeroporto internacional de São Paulo (Guarulhos). Fim de nossos serviços.

O QUE ESTÁ INCLUSO:
 01 (uma) noite de hospedagem, em Istambul, em hotel indicado pela companhia aérea;
 11 (onze) noites de hospedagem, no Irã, no hotel indicado ou similar em apartamentos standard - Check-in:
14h00 e Check-out: 12h00;
 Café da manhã diariamente;
 Alimentação: 10 (dez) jantares (não inclui bebidas);
 Traslados de chegada e saída conforme mencionados;
 Passeios conforme itinerário com guia acompanhante no Irã, falando português;
 Viagem feita em ônibus com ar condicionado;
 Entrada nos museus e atrações mencionados no itinerário;
 Carta-visto para entrada no Irã;
 Acompanhamento de Lucila Nedelciu, desde o Brasil, com um mínimo de 10 adultos pagantes;
 Seguro de viagem GTA FULL válido por 13 (treze) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até
75 anos de idade.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:








Passagem aérea internacional – informada à parte;
Passaporte e vistos consulares (o visto é retirado na chegada ao Irã, custo de, aproximadamente, USD 80);
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído;
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HOTÉIS

CIDADE

Nº DE NOITES

HOTEL

CATEGORIA

Istambul
Shiraz
Yazd
Isfahan
Teerã

01
03
02
03
03

A confirmar
Beyn ol Haramein
Dad
Piroozi
Grand

A confirmar
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira

PREÇOS
Preços por pessoa – Mínimo de 10 adultos pagantes
Em Euros (EUR)
Preço por Pessoa:
Duplo

Período
16 a 28 de Abril de 2019

EUR 2.267

Individual
EUR 2.643

A incluir imposto no valor de EUR 85, por pessoa, em acomodação dupla e
EUR 105, por pessoa, em acomodação individual.

PARTE AÉREA
Data

Cia. Aérea

Voo

Origem

Destino

Saída

Chegada

16ABR

QUA

Turkish

16

São Paulo (Guarulhos)

Istambul

03h15

21h50

17ABR

QUI

Turkish

884

Istambul

Shiraz

20h45

02h05*

28ABR

SEG

Turkish

873

Teerã

Istambul

05h30

07h15

28ABR

SEG

Turkish

15

Istambul

São Paulo (Guarulhos)

09h40

16h50

*Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 32 kilos cada

Cia Aérea
Turkish
Forma de Pagamento

Preços por pessoa à partir de
Em Dólar (IATA)
Preço por Adulto:
Classe
Tarifa
Econômica

US$ 1.065

Taxa de Embarque
US$ 476

À vista ou 05 vezes sem juros nos cartões Amex, MasterCard, Diners e Visa.

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disposnibilidade e alteração sem aviso prévio. Os
preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e estão sujeitos à variação cambial.
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EXTENSÃO TURQUIA - OPCIONAL
14º Dia – 28 de Abril de 2019 – Domingo – TEERÃ / ISTAMBUL / KAYSERI / CAPADÓCIA
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Teerã para embarque com destino a Istambul. Chegada e
conexão em voo com destino a Kayseri (80km. da Capadócia). Traslado em direção à Capadócia e hospedagem. Jantar no hotel e
em seguida, saída para show noturno. O show começa com uma amostra (10 minutos) da cerimonia dos Derviches rodopiantes
Depois, são mostrados diversos tipos de danças folclóricas da Turquia. A estrela da noite é a dançarina de dança do ventre.
Durante o espetáculo, são servidas bebidas alcoólicas (ilimitadas) e aperitivos. Retorno ao hotel.

15º Dia – 29 de Abril de 2019 – 2ª feira – CAPADÓCIA
Opcional: Passeio de balão pela Capadócia
O passeio de balão é realizado pela manhã, junto ao nascer do sol. Os balões tem capacidade para 8 a 20 pessoas. O traslado do
hotel é feito por volta das 05:30h. Há um pequeno desjejum com chá/café para aguardar a preparação do balão. O voo dura
aprox. 50 minutos e ao final, há uma celebração com champanhe e certificado de voo. O traslado retorna ao hotel por volta das
08:30h.
Café da manhã e saída para visitar a espetacular região da Capadócia, com seu conjunto de paisagens lunares, estranhas
formações da lava procedente da erupção do Morro Erciyas e da ação da erosão. Percorreremos o vale de Goreme, incrível
complexo monástico bizantino integrado por igrejas com belíssimos afrescos; povoados de Pasabag; a fortaleza de Uçhisar;
Ortahisar; as chaminés das fadas de Urgup, cumes coroados por pedras planas em Avanos. Visita ainda à cidade subterrânea de
Ozkonak que foi utilizada como refugio pelos cristãos da época e a um atelier de tapetes artesanais. Almoço no caminho. Jantar e
hospedagem.

16º Dia – 30 de Abril de 2019 – 3ª feira – CAPADÓCIA / KAYSERI / ISTAMBUL
Em horário determinado, traslado em direção à Kayseri para com destino a Istambul. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Restante da tarde livre. Hospedagem.

17º Dia – 01 de Maio de 2019 – 4º Feira – ISTAMBUL
Após o café da manhã, desfrutaremos de um dia inteiro de excursão, começando pelo bairro de Sultanahmet, o lugar reconhecido
pela UNESCO como o coração do centro velho de Istambul. Visitaremos a magnifica igreja de Santa Sofia, a primeira grande igreja
do cristianismo, que foi um ponto de referencia para os ortodoxos durante 1000 anos. Foi o primeiro edifício do mundo todo a ser
construído com uma cúpula, no século VI e foi convertido em mesquita no ano de 1453. Seguiremos a visita a pé até a Mesquita
Azul, que deve seu nome aos famosos azulejos de Iznik, que compõem seu interior. Veremos depois, os resquícios do Hipódromo
Bizantino, que ainda conserva um obelisco egípcio, uma escultura de bronze da antiga Grécia e uma fonte alemã. Continuaremos
até o Palácio de Topkapi; Residência dos Sultões do Império Otomano, hoje em dia é um dos mais ricos museus do mundo, com
excelentes coleções de joias, porcelanas, trajes e relíquias e por fim, ao Grand Bazar. Disponibilizaremos um tempo livre para que
possam aproveitar as mais de 4000 lojas que se encontram neste local. Este mercado é o paraíso das compras, onde teremos a
oportunidade de ver uma exposição de tapetes turcos. Após as negociações e compras efetuadas, encontraremos o guia para
retornar ao hotel.

18º Dia – 02 de maio de 2019 – 5º Feira – ISTAMBUL / SÃO PAULO
Em horário determinado, traslado ao Aeroporto Internacional de Istambul para embarque com destino a São Paulo. Chegada ao
aeroporto internacional de São Paulo (Guarulhos). Fim de nossos serviços.
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O QUE ESTÁ INCLUSO:
 Bilhete aéreo Istambul / Kayseri / Istambul reservado e emitido pelo operador local;
 04 (quatro) noites de hospedagem no hotel indicado ou similar em apartamentos standard - Check-in: 14h00 e
Check-out: 12h00;
 Café da manhã diariamente;
 Alimentação: 01 (um) jantar e 02 (dois) almoços (não inclui bebidas);
 Traslados de chegada e saída conforme mencionados em base privativa;
 Passeios conforme itinerário com guias locais falando português ou espanhol (a depender da disponibilidade);
 Entrada nas atrações mencionadas no itinerário;
 Seguro de viagem GTA FULL válido por 05 (cinco) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com até
75 anos de idade.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:








Passagem aérea internacional – informada à parte;
Passaporte e vistos consulares;
Taxas de embarque, aeroportuária, combustível, segurança e governamentais;
Alimentação e bebidas (exceto refeições mencionadas no roteiro);
Passeios opcionais e/ou sugeridos;
Extra de ordem pessoal como telefonemas, gorjetas em geral e etc;
O que não estiver especificado como incluído;

HOTÉIS OU SIMILARES
CIDADE

Nº DE NOITES

HOTEL

CATEGORIA

Capadócia
Istambul

02
02

Hotel de Caverna BW Premier
The Marmara Taksim, Barcelo Istanbul

Primeira Superior
Primeira ou Primeira Superior

PREÇOS
Preços por pessoa – Mínimo de 02 adultos pagantes (base privativo)
Em Euros (EUR)
Preço por Pessoa:
Período
Duplo
Individual
28 de Abril a 02 de Maio de 2019

EUR 1.461

EUR 1.792

Opcional: Passeio de balão

EUR 241

EUR 241
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PARTE AÉREA

Data

Cia. Aérea

Voo

Origem

Destino

Saída

Chegada

16ABR

QUA

Turkish

16

São Paulo (Guarulhos)

Istambul

03h15

21h50

17ABR

QUI

Turkish

884

Istambul

Shiraz

20h45

02h05*

28ABR

SEG

Turkish

873

Teerã

Istambul

05h30

07h15

02MAI

QUI

Turkish

15

Istambul

São Paulo (Guarulhos)

09h40

16h50

*Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 02 malas de até 32 kilos cada

Cia Aérea
Turkish
Forma de Pagamento

Preços por pessoa à parte de
Em Dólar (IATA)
Preço por Adulto:
Classe
Tarifa
Econômica

US$ 1.356

Taxa de Embarque
US$ 488

À vista ou 05 vezes sem juros nos cartões Amex, MasterCard, Diners e Visa.

OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disposnibilidade e alteração sem aviso prévio. Os
preços são de referência e POR PESSOA em Dólar e estão sujeitos à variação cambial.
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CONDIÇÕES GERAIS
Formas de Pagamento
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 25% do pacote. Esse deverá ser feito
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia.
A) Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) à vista em depósito ou cheque e o saldo em:
Pagamentos efetuados até 31 de Dezembro de 2018: 05 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 31 de Janeiro de 2019: 04 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 28 de Fevereiro de 2019: 03 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 09 de Março de 2019: 03 parcelas iguais cheque ou cartão;
* Cheques pré-datados ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
B) Através de depósito bancário:
- À vista; com 5% de desconto apenas sobre a parte terrestre.
C) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:
- Somente à vista.
Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em R$ (reais) convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços – pelo cliente do Contrato de
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o Contrato de Intermediação de Serviços
Turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.
Dados bancários
Banco Itaú – Ag 0399 / Cc 36 538 -6
Banco do Brasil – Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ – 64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
Observações Importantes
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui;
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;
- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem;
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte;
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- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da
Polícia Federal;
- O código de vestimenta para visitar mesquitas e locais religiosos é bastante rígido. As mulheres devem usar saia ou
calça comprida e larga, blusa com mangas longas, cobrir tornozelos e pulsos e usar lenço no cabelo. Os homens devem
cobrir seus ombros e joelhos;
- As mulheres deverão usar lenço para cobrir os cabelos durante toda a estadia no país;
- As saídas dos passeios estão sujeitos à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais;
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário;
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais;
- Caso haja alguma alteração governamental, aérea ou de grande variação cambial, nos reservamos o direito de revisar
os preços ou corrigir a diferença, dando a opção ao passageiro de cancelar a viagem, recebendo o reembolso do
pagamento efetuado, menos as despesas operacionais, e mediante regras de cancelamento de fornecedores (vide
contrato de prestação de serviços turísticos);
- Bagagem despachada em voos internos terá franquia de 15kg.
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 10 adultos pagantes. Caso não atinja o número
mínimo de pessoas, haverá diferença a ser paga e/ou o grupo pode ser cancelado.
- Por tratar-se de um grupo de “adesão” a distribuição das acomodações duplas será feita conforme a ordem de
recebimento dos passageiros (salvo casos de casais ou de passageiros já pré-definidos como viajando juntos). Ao final
do fechamento do grupo, se não houver um segundo passageiro para compartilhar a acomodação dupla, será cobrado
à diferença para apartamento single. Em caso de cancelamentos após o encerramento do grupo, ou que por ventura
venha prejudicar ao passageiro que permanece no grupo, aquele que cancelou terá multa referente ao suplemento
para single.
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)
PASSAPORTE

VISTO

CERTIFICADO
INTERNACIONAL DE
VACINA CONTRA FEBRE
AMARELA

IRÃ

LÍBANO

TURQUIA


Válido por pelo menos 6
meses da data de
retorno ao Brasil

Pode ser obtido no
Brasil antes da viagem,
com bastante
antecedência. A Raidho
pode providenciar.


Válido por pelo menos 6
meses da data de
retorno ao Brasil

O visto pode ser obtido
na chegada ao país de
forma gratuíta (levar
uma foto 3x4 formato
passaporte).


Válido por pelo menos 6
meses da data de
retorno ao Brasil

O visto é negado caso
O visto é negado caso
haja algum carimbo de
haja algum carimbo de
autoridade israelense
autoridade israelense
no passaporte.
no passaporte.


Deve ser providenciado Deve ser providenciado
no prazo mínimo de 10
no prazo mínimo de 10
dias antes do embarque dias antes do embarque
 - obrigatório |  - não obrigatório

DICAS DE VESTIMENTA
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