Grupos

RAIDHO
OGRUPOS
MELHOR
DO 2020
CÁUCASO
Grupo com acompanhamento de guia Raidho

Raidho 2020

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

16 Dias / 13 Noites
Saída: 05 de Agosto de 2020
Conhecendo: Baku, Ateshgha, Gobustan, Tbilisi, Gori, Uplistiskhe, Sighnaghi, Tsinandali, Mtskheta, Ananuri, Kazbegi, Sadakhlo, Haghpat, Dilijan, Sevan,
Yerevan, Echmiadzin, Zvartnoc, Khor Virap, Garni, Geghard

Cáucaso é uma região ainda pouco explorada pelos brasileiros. Isso porque podemos dizer que a região, que é
composta pela Geórgia, Armênia, Azerbaijão, partes da Rússia, Turquia e Irã, está bem escondida entre as montanhas.
Mas isto mudará agora com este espetacular roteiro, visitando 03 países desta região cheia de belezas naturais e
história: Armênia um país com muita história, monastérios com mais de 1000 anos, paisagens deslumbrantes e uma
comida saborosa. Azerbaijão um país com muita história com a influência de diversos povos, entre eles Irã (Pérsia),
Turquia, Rússia e diversos outros povos. Ao norte da Geórgia conheça o Monte Cáucaso, o monte Kazbezi com 5.047m
de altura, a igreja Gergeti Trinity do século XIV localizada a 2.830m de altitude.
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ITINERÁRIO:
1º DIA – 05 DE AGOSTO DE 2020 – 4ª FEIRA – SÃO PAULO/DUBAI
Apresentação no aeroporto internacional de São Paulo para embarque com destino a Dubai. Chegada e traslado até o
hotel próximo ao aeroporto.
Devido ao horário do voo (madrugada), os passageiros deverão se apresentar no aeroporto no dia 04 de Agosto pela noite.

2º DIA – 06 DE AGOSTO DE 2020 – 5ª FEIRA – DUBAI/BAKU
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Baku. Chegada, recepção e traslado ao
hotel. Restante do dia livre. Hospedagem em Baku.
3º DIA – 07 DE AGOSTO DE 2020 – 6ª FEIRA – BAKU/ATESHGHA/BAKU
Café da manhã no hotel. Saída para conhecer o centro antigo de Baku: a cidadela de Ichari Shahir, considerada
Patrimônio da UNESCO. A visita continua para o Parque Memorial, Maryr’s Lane, o Palácio de Shah de Shirvan,
Ateshgah, o templo do fogo e Yanar Dagh, a montanha ardente. Almoço em restaurante local. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Baku.
4º DIA – 08 DE AGOSTO DE 2020 – SÁBADO – BAKU/GOBUSTAN/BAKU
Café da manhã. Na parte da manhã, visita a Reserva Natural de Gobustan, patrimônio da UNESCO – rica em
monumentos arqueológicos, a reserva possui mais de 600 mil pinturas rupestres. Tarde livre em Baku. Almoço em
restaurante local. Retorno ao hotel. Hospedagem em Baku.
5º DIA – 09 DE AGOSTO DE 2020 – DOMINGO – BAKU/TBILISI (VOO)
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado para o aeroporto de Baku para embarque com destino a Tbilisi. Na
chegada em Tbilisi, antes de fazer o check in no hotel, passeio em Tbilisi: Igreja Metekhi; Abanotubani; Basílica de
Achikhati. Almoço em restaurante local. Ida ao hotel. Hospedagem em Tbilisi.
6º DIA – 10 DE AGOSTO DE 2020 – 2ª FEIRA – TBILISI/GORI/UPLISTISKHE/TBILISI
Café da manhã. Visita ao Museu Estatal de Tbilisi. Ainda na parte da manhã, saída para a região de Kartli para conhecer
Uplistiskhe, a antiga cidade formada por cavernas e importante rota comercial durante os séculos VI a.C. a I d.C. Na
parte da tarde, conheeremos a cidade onde Josej Stalin nasceu: Gor e aprenderemos um pouco mais sobre a sua
história no museu que leva seu nome. Almoço em restaurante local. Retorno ao hotel. Hospedagem em Tbilisi.
7º DIA – 11 DE AGOSTO DE 2020 – 3ª FEIRA – TBILISI/SIGHNAGHI/TSINANDALI/TBILISI
Café da manhã. Conheceremos a região de Kakheti, famosa pela vitivinicultura. Por ali, a produção de vinho ainda é
feita de maneira artesanal – chamada Kvevri e declarada Patrimônio da Unesco. Visita ao Convento de Bodbe e a
charmosa cidade de Sighnaghi. Almoço em restaurante local, com degustação de vinho georgiano. Retorno ao hotel.
Hospedagem em Tbilisi.
8º DIA – 12 DE AGOSTO DE 2020 – 6ª FEIRA – TBILISI/MTSKHETA/ANANURI/KAZBEGI
Café da manhã. Viagem até as montanhas do Grande Cáucaso no norte do país, através da Rodovia Militar da Geórgia,
construída pelos russos no século XIX. Parada para conhecer Mtskheta, uma das cidades mais antigas do país e
considerada Patrimônio da UNESCO e, o complexo arquitetônico Ananuri datado dos séculos XVI e XVII. Continuação
até Kazbegi. Almoço em restaurante local no caminho. Chegada em Kazbegi e hospedagem.
9º DIA – 13 DE AGOSTO DE 2020 – SÁBADO – KAZBEGI / TBILISI
Café da manhã. Traslado em 4x4 para a Santísisma Trinidade de Gergete, localizada a 2.180 metros. Em horário
combinado, retorno a Tbilisi. Restante do dia livre. Almoço em restaurante local no caminho. Chegada e hospedagem
em Tbilisi.
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10º DIA – 14 DE AGOSTO DE 2020 – DOMINGO – TBILISI/SADAKHLO/HAGHPAT/DILIJAN
Café da manhã. Viagem rumo a fronteira Geórgia/Armênia. Após trâmites fronteiriços em Sadakhlo, continuação da
viagem até Lori. Visitas nos monumentos históricos e arquitetônicos de Haghpat e Sanahin, continuação da viagem até
a cidade de Dilijan. Chegada e hospedagem em Dilijan.
11º DIA – 15 DE AGOSTO DE 2020 – 2ª FEIRA – DILIJAN/SEVAN/YEREVAN
Café da manhã. Saída para visita ao complexo monástico Haghartsin. Continuação até o Lago Sevan. Visita a península
e mosteiro Sevanavanq. Continuação da viagem até Yerevan. Almoço em restaurante local. Hospedagem em Yerevan.
12º DIA – 16 DE AGOSTO DE 2020 – 3ª FEIRA – YEREVAN/ECHMIADZIN/ZVARTNOC/YEREVAN
Café da manhã. A primeira visita do dia será para conhecer Tsitsernakaberd (fortaleza das pequenas andorinhas), um
monumento dedicado as vítimas do genocídio armênio, ocorrido em 1915. Continuação até Echmiadzín, centro
espiritual de todos os armênios e primeira igreja cristã do mundo. De lá, seguiremos para as ruínas da Catedral de
Zvartnots (século VII) – uma das obras mais extraordinárias da arquitetura eclesiástica. Após o almoço, visita ao Museu
de História. Restante do dia livre para explorar Yerevan. Retorno ao hotel. Hospedagem em Yerevan.
13º DIA – 17 DE AGOSTO DE 2020 – 4ª FEIRA – YEREVAN/KHOR VIRAP/GARNI/GEGHARD/YEREVAN
Café da manhã. Saída para visitar o Mosteiro de Khor Virap. Se o dia estiver claro, possibilidade de avistar o Monte
Ararat. Foi neste mosteiro que o primeiro católico, Gregório, o iluminador, foi aprisionado em um poço, durante 13
anos, antes de batizar o rei e o povo com a fé cristã. O passeio continua ao mosteiro Gueghard, incrustado na rocha. A
próxima parada será no Templo Pagão Garní, o único templo preservado no território da antiga União Soviética.
Retorno a Yerevan. Almoço em restaurante local. Hospedagem em Yerevan.
14º DIA – 18 DE AGOSTO DE 2020 – 5ª FEIRA – YEREVAN
Café da manhã. Saída para visita da cidade. Conheceremos os principais atrativos: Praça da República, Rua Abovya, o
instituto científico e Museu dos Manuscritos antigos, Matenadaran, o Centro de Arte Contemporânea Gafesjian,
fabrica de Brandy Ararat, o famoso conhaque armênio. Restante do dia livre. Almoço em restaurante local. Retorno ao
hotel e hospedagem em Yerevan.
15º DIA – 19 DE AGOSTO DE 2020 – 6ª FEIRA – YEREVAN/DUBAI
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Dubai. Chegada e
traslado ao hotel próximo do aeroporto.
16º DIA – 20 DE AGOSTO DE 2020 – SÁBADO – DUBAI/SÃO PAULO
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto de Dubai para embarque com destino a São Paulo. Chegada e fim de
nossos serviços.

O QUE ESTÁ INCLUSO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

13 (treze) noites de hospedagem no hotel indicado ou similar;
Café da manhã diariamente;
Alimentação: 11 almoços em restaurantes locais (sem bebidas);
Traslados e excursões conforme mencionado no programa;
Guia local certificado em língua espanhola;
Admissão nas atrações mencionadas no itinerário;
Gorjetas para maleteiros nos aeroportos para manuseio de bagagem, uma mala por pessoa.
IVA e imposto de alojamento.
Acompanhamento de guia Raidho para um grupo mínimo de 10 adultos pagantes;
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➢ Seguro de viagem GTA FULL válido por 16 (dezesseis) dias. Coberturas e valores válidos para passageiros com
até 75 anos de idade.
Importante: LIMITE DE IDADE - de 76 a 85 anos, acréscimo de 50% na tarifa, acima de 85 anos, acréscimo
de 50% na tarifa e redução de 50% somente no benefício médico.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUSO:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Passagem aérea internacional;
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 PREVISTOS:
CIDADE

Nº DE NOITES

PERÍODO

HOTEL

CATEGORIA

Dubai
Baku
Tbilisi
Kazbegi
Tbilisi
Dilijan
Yerevan
Dubai

01
03
03
01
01
01
04
01

05 a 06 de Agosto de 2020
06 a 09 de Agosto de 2020
09 a 12 de Agosto de 2020
12 a 13 de Agosto de 2020
13 a 14 de Agosto de 2020
14 a 15 de Agosto de 2020
15 a 19 de Agosto de 2020
19 a 20 de Agosto de 2020

Holiday Inn Express Airport
Shah Palace
Astoria
SNO Hotel
Astoria
Best Western Paradise
Imperial Palace Hotel
Holiday Inn Express Airport

Turística
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Primeira
Turística

PREÇOS:

Validade
05 a 20 de Agosto de
2020

Preços por pessoa – Mínimo de 15 adultos pagantes
Em €ur
Preço por Pessoa:
Duplo
Individual
€ 3.290

€ 3.999

Triplo (*)
-

Incluir imposto de €ur 215 em apartamento single e de €ur 179 (por pessoa) em apartamento duplo

PARTE AÉREA:
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Data

Cia. Aérea

Voo Cl. Origem

Destino

Saída Chegada

05AGO QUA

Emirates

262

L

São Paulo Guarulhos

Dubai

01h25

22h55

06AGO

QUI

Emirates

2196

L

Dubai

Baku

11h55

14h45*

19AGO QUA

Emirates

2207

L

Yerevan

Dubai

12h10

15h15

20AGO

Emirates

261

L

Dubai

São Paulo Guarulhos

09h05

17h00*

QUI

* Chegada no dia seguinte.
Limite de bagagem: 01malas de até 23kg (despachada) e 01 volume de até 08kg (bagagem de mão)

Cia Aérea

Classe

Emirates

Econômica

Preços por pessoa à partir de
Em US$ americanos
Preço por Adulto:
Tarifa

Taxa de Embarque

US$ 1.180

US$ 380

Forma de Pagamento: À vista ou em 03x, 05x ou 09x sem juros nos cartões American Express, Diners,
Mastercard e Visa
Importante: como regra geral, as companhias aéreas vendem espaço na aeronave e não assentos. Caso
tenha preferência por marcação antecipada, haverá cobrança de adicional. Consulte-nos no momento
da reserva.
Alternativamente, você pode esperar até o check-in abrir 48 horas antes do seu voo e selecionar um
assento da sua escolha gratuitamente. Note que o recurso de escolher e reservar assentos da sua
escolha pode ser limitado nesse momento.

CONDIÇÕES GERAIS:
· 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;

55 11 3383-1200 / grupos@raidho.com.br / www.raidho.com.br

GRUPOS RAIDHO 2020
Opções de parcelamento:
A) Através de cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Dinners):
- À vista ou
- Entrada de 25% (vinte e cinco por cento) em depósito bancário ou cheque à vista e o saldo em:
Pagamentos efetuados até 29 de Janeiro de 2020: 08 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 10 de Fevereiro de 2020: 07 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 10 de Abril de 2020: 06 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 10 de Maio de 2020: 05 parcelas iguais cheque ou cartão;
Pagamentos efetuados até 10 de Junho de 2020: 04 parcelas iguais cheque ou cartão;

** A partir de 11 de Junho de 2020 serão 40% (quarenta) de entrada em depósito bancário ou cheque à vista e saldo
em 03 parcelas iguais no cartão.

B) Através de depósito bancário
- À vista; com 5% de desconto.

C) Através de cartão de crédito AMEX – American Express, ou cartões corporativos ou cartões emitidos no exterior:
- Somente à vista.
Dados bancários
Banco Itaú - Ag 0399 / Cg 36 538 -6
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4
CNPJ -64.521.354/0001-64
Raidho Turismo Viagens Ltda
- O pagamento da entrada deve ser feito através de transferência ou depósito bancário. Não poderá ser efetuado
através de cartão de crédito;
· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia;
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido o valor total da taxa de serviço para despesas e custos
operacionais considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato
de Intermediação de Serviços Turístico.
· Em casos específicos, e dependendo do prazo de emissão da passagem aérea, gerado automaticamente pelas cias.
aéreas, poderá ser solicitado o valor total referente à passagem aérea por pessoa, separado da parte terrestre.
· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva;
. Favor solicitar contrato de intermediação de serviços turísticos da Raidho Tour Operator para informações sobre
cláusulas de cancelamento/alteração/transferência de serviços, além de condições específicas para grupos;
. 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).
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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;
- 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;
- 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;
- Os valores acima são válidos para um grupo de no mínimo de 15 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.
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DOCUMENTOS
IMPORTANTES
(para brasileiros)

PASSAPORTE

VISTO

Azerbaijão

Geórgia

Armênia

✓
Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno ao Brasil
✓
O visto é obtido mediante
pagamento de taxa local
(valor aproximado de US$
23 por pessoa) e o
pagamento deve ser feito
através de cartão de crédito.
É necessário a cópia do
passaporte (escaneada e
colorida) e 1 foto 3x4.


Dispensa de visto, por até
90 dias.


Dispensa de visto, por até
90 dias.





Possui validade de 30 dias e
deve ser providenciado com
no máximo 3 meses de
antecedência.
CERTIFICADO
INTERNACIONAL DE

VACINA CONTRA
FEBRE AMARELA
✓ - obrigatório |  - não obrigatório
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