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04/10/2022 À 29/10/2022

1º DIA – TER (04/10/2022)
SALVADOR/SÃO PAULO
Comparecimento ao Aeroporto Interna-
cional de Salvador para embarque com 
destino a São Paulo.

2º DIA – QUA (05/10/2022) 
SÃO PAULO/ DUBAI
Nas primeiras horas do dia embarque 
com destino a Dubai. Chegada a Dubai, 
recepção no aeroporto e traslado ao hotel 
próximo ao aeroporto para noite técnica. 

3º DIA – QUI (06/10/2022) 
DUBAI/ AMMAN
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a Amman. 
Chegada ao Aeroporto Internacional 
Queen Alia (QAIA). Recepção, assistência 
e traslado ao hotel para acomodação. 
Jantar incluído (sem bebidas).

4º DIA – SEX (07/10/2022) 
AMMAN/JERASH/ AMMAN
Café da manhã no hotel. Saída em 
direção à cidade de Jerash, localizada 
ao norte de Amman, cuja milenar 
existência guarda não apenas riquezas 
culturais, mas também um dos sítios 
arqueológicos romanos mais bem 
preservados do mundo. Visita a suas ruas 
com colunas simetricamente dispostas, 
teatros, praças e arcos. Retorno a Amman 
para conhecermos suas avenidas mais 
importantes, inclusive a Cidadela, o 
centro urbano e o Teatro Romano. Retorno 
ao hotel. Almoço e Jantar incluído (sem 
bebidas).

5º DIA – SÁB (08/10/2022) 
AMMAN/ MADABA/ MONTE NEBO/ 
PETRA
Café da manhã no hotel. Saída com 
destino a Madaba, também conhecida 
como a “Cidade dos Mosaicos”. Chegada 
e visita à Igreja de São Jorge para 
apreciarmos os espetaculares mosaicos 
bizantinos do século VI, que formam 
seu piso e representam o mapa mais 
antigo de Jerusalém e da Terra Santa, 
em cores vivas e delicados detalhes. 
Continuaremos rumo ao Monte Nebo, 
importante ponto de peregrinação por 
ser o local onde Moisés avistou a terra 
prometida de Canaã, há mais de 3 mil 
anos. Ao término da visita, seguiremos 

até Petra, uma das principais atrações 
da Jordânia. Chegada, recepção e 
acomodação. Almoço e Jantar incluído 
(sem bebidas).

6º DIA – DOM (09/10/2022) 
PETRA
Café da manhã no hotel. Saída para 
passeio, contemplando as inúmeras 
maravilhas que deram a Petra o título 
de Patrimônio Mundial pela UNESCO e 
uma das Sete Maravilhas do Mundo . 
O passeio pela cidade incluirá seus 
mais importantes e representativos 
monumentos, como os Túmulos Reais, 
grandioso Tesouro Al Khazneh e o 
Teatro Roman, um dos atrativos mais 
famosos e visitados de Petra. Ao término 
do passeio, retorno ao hotel. Almoço e 
Jantar incluído (sem bebidas).

7º DIA – SEG (10/10/2022) 
PETRA/ WADI RUM (2HR 4X4) – MAR 
MORTO
Café da manhã no hotel. Saída de 
Petra com destino ao Mar Morto. 
No trajeto, parada para passeio por 
aproximadamente 02 horas em veículo 
4x4 pelo fascinante e intocado deserto de 
Wadi Rum. Suas impressionantes dunas, 
cavernas, desfiladeiros e arcos rochosos, 
e o selo na lista dos Patrimônios Mundiais 
da UNESCO. Na sequência, continuação 
até o Mar Morto, região de beleza ímpar, 
cercada por montanhas e colinas. Famoso 
por suas águas extremamente salgadas, 
o Mar Morto está localizado a 400 metros 
abaixo do nível do mar, sendo o ponto 
mais baixo da Terra. Almoço e Jantar 
incluído (sem bebidas).

8º DIA – TER (11/10/2022) 
MAR MORTO/ AMMAN
Café da manhã no hotel. Tempo livre 
para atividades independentes. Aproveite 
para banhar-se nas águas calmas do Mar 
Morto e experimente o incrível efeito de 
flutuação que as águas proporcionam. 
Em horário determinado, traslado ao hotel 
em Amman. Chegada e acomodação. 
Almoço e Jantar incluído (sem bebidas).

9º DIA – QUA (12/10/2022) 
AMMAN/ CAIRO
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao Aeroporto 
Internacional Queen Alia (QAIA) para 

embarque com destino ao Cairo. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel 
para acomodação. Jantar incluído (sem 
bebidas).

10º DIA – QUI (13/10/2022) 
CAIRO/ LUXOR
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Luxor. Chegada 
e traslado ao porto para embarque no” 
Cruzeiro pelo rio Nilo”, com o glamour 
oferecido pelos cruzeiros fluviais e com 
pensão completa, sem bebidas. Este 
cruzeiro nos levará para uma memorável 
viagem entre Luxor e Assuã, em que será 
possível apreciarmos deslumbrantes 
paisagens das margens do Rio Nilo, 
molduradas pela areia do deserto. Luxor 
era o local em que, na antiguidade, se 
localizava a cidade de Tebas, considerada 
hoje o maior museu do mundo a céu 
aberto. À tarde, saída para visita à margem 
leste do Rio Nilo, incluindo o Templo de 
Luxor e de Karnak que, juntos, somam um 
dos mais famosos complexos de templos 
da época do esplendor egípcio. Retorno 
ao navio.

11º DIA – SEX (14/10/2022) 
LUXOR/ ESNA/ EDFU
Café da manhã a bordo. Saída para 
visita ao Vale dos Reis e das Rainhas, 
imenso sítio arqueológico com um 
conjunto de 63 tumbas, construídas 
sob uma montanha rochosa, cujo cume 
tem a forma de pirâmide. Visitaremos 
o templo da rainha faraó, Hatshepsut, 
primeira faraó da história. O templo é 
um dos mais belos do Egito Antigo. No 
final visitaremos o Colosso de Memnon, 
formado por duas enormes estátuas de 
pedra que pertenceram a um dos maiores 
complexos arquitetônicos e religiosos de 
Luxor. Após as visitas, retorno ao navio 
e almoço enquanto navegaremos em 
direção a Edfu, passando pela eclusa de 
Esna.

12º DIA – SÁB (15/10/2022) 
EDFU/KOM OMBO / ASSUÃ
Café da manhã a bordo. Hoje 
conheceremos Kom Ombo. Este santuário 
teve parte construída pelo pai de 
Cleópatra, em estilo arquitetônico similar 
ao templo de Horus, ainda que em menor 
proporção. O Templo de Kom Ombo, foi 

ITINERÁRIO
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dedicado aos deuses Sobek e Haroeris, 
respectivamente Sobek, deus crocodilo, 
patrão dos militares e protetor dos faraós e 
Haroeris, com cabeça de falcão e protetor 
do Alto Egito. Em continuidade ao nosso 
cruzeiro, seguiremos em direção a Aswuã.

13º DIA – DOM (16/10/2022) 
ASSUÃ
Café da manhã a bordo. Em horário 
determinado sairemos para visitar a 
Grande Barragem, construída entre 1959 
e 1970, finalizando as inundações do 
Baixo Nilo. Em seguida visitaremos o 
magnífico Templo de Philae, dedicado ao 
culto a deusa Isis. Almoço a bordo. À tarde, 
passeio pelo Rio Nilo em suas famosas 
falucas, barco a motor com velas, e visita 
ao belíssimo Jardim Botânico. Jantar a 
bordo, em Assuã.

14º DIA – SEG (17/10/2022) 
ASSUÃ/ CAIRO
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino ao Cairo. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel 
para acomodação. 

15º DIA – TER (18/10/2022)
CAIRO
Café da manhã. dia de visitas à Necrópole 
de Gizé; formadas pelas Três Pirâmides de 
Quéops, Quéfren e Miquerinos, à Esfinge 
Eterna e ao Templo do Vale de Quéfren 
‘‘não inclui entrada para o interior das 
Pirâmides’’, E ao Museu Egípcio da Arte 
Faraônica , almoço incluso , Regresso ao 
hotel, jantar e pernoite.

16º DIA – QUA (19/10/2022) 
CAIRO/ ATENAS 
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto 
para embarque com destino a Atenas. 
Chegada, recepção e traslado ao hotel 
para acomodação. 

17º DIA – QUI (20/10/2022) 
ATENAS
Café da manhã no hotel. Capital e maior 
cidade da Grécia, Atenas é um verda-
deiro espetáculo ao ar livre. Situada ao 
lado do mar Egeu, esta encantadora ci-
dade está cercada por montanhas que 
a fazem desembocar no mar. Saída 
para visita pela cidade. Na Acrópole 

poderemos admirar o Templo de 
Atenea e os Propileus. Visita ao Arco de 
Adriano, ao Parlamento com o túmulo 
do Soldado Desconhecido. Em seguida, 
visitaremos a parte moderna de Atenas, 
o Palácio Real, o Estádio Olímpico, onde 
foram celebrados os primeiros jogos 
olímpicos. Restante do dia livre para as 
maravilhosas comprinhas no bairro de 
Plaka. 

18º DIA – SEX (21/10/2022) 
ATENAS/ NIKOSIA (CHIPRE)
Café da manhã no hotel. Em horário de-
terminado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a Nikósia (Chi-
pre). Chegada e traslado ao hotel para 
acomodação. Chipre é a maior ilha do 
mar Mediterrâneo, com mais de nove 
mil km de extensão e população de 1,2 
milhão de habitantes. Após uma série 
de conflitos entre gregos e turcos, seu 
território se encontra dividido entre es-
sas comunidades, o que inclui a capital, 
Nikósia. 

19º DIA – SÁB (22/10/2022)
NIKOSIA (CHIPRE)
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado saída para city tour 
panorâmico por Nikosia, capital da ilha, 
conhecida também como ‘‘a última 
cidade dividida da Europa’’, que possui o 
atrativo de cruzar de oeste para leste em 
alguns poucos passos. Esta passagem 
é atualmente a mais fácil devido ao 
levantamento parcial das restrições para 
o turismo, junto à famosa Rua Ledra.

20º DIA – DOM (23/10/2022) 
NIKOSIA (CHIPRE) / ATENAS
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto para 
regresso a Atenas. Chegada e traslado 
ao hotel para acomodação. Restante do 
dia livre. 

21º DIA – SEG (24/10/2022) 
ATENAS / EPIDAURO / MICENAS/
OLIMPIA
Café da manhã no hotel. Início do circuito 
pelas cidades clássicas da antiguidade. 
Primeira parada, Epidauro com visita ao 
anfiteatro, um dos maiores do seu tempo 
e uma excelente acústica. Em seguida, 
passagem pela cidade de Nauplia e 
visita à acrópole de Micenas, uma das 

mais famosas da civilização clássica, 
com destaque para a Porta dos Leões e 
o túmulo do Rei Agamemnon. Chegada a 
Olympia e acomodação. Jantar incluído 
(sem bebidas).

22º DIA – TER (25/10/2022) 
OLIMPIA/ DELFOS
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, saída em direção a um dos 
sítios arqueológicos mais interessantes 
na Grécia. O oráculo de Delfos, fundado 
por volta de 750 A.C. e dedicado ao 
deus Apolo. Foi um dos mais famosos 
e influentes oráculos da Antiguidade, 
atraindo inclusive reis e soberanos 
de regiões vizinhas. Está localizado 
nas encostas do Monte Parnaso, em 
uma paisagem de beleza majestosa e 
inigualável. Chegada e acomodação. 

23º DIA – QUA (26/10/2022) 
DELFOS/ KALAMBAKA
Café da manhã no hotel. Pela manhã, 
partida rumo a Kalambaka. Pequena 
parada, junto ao Monte Parnaso, que 
era o centro do mundo antigo, local dos 
Jogos Píticos e do famoso Oráculo, que 
se localizava no templo dedicado a Apolo. 
Visita ao sítio arqueológico e saída para 
Kalambaka. Chegada e acomodação. 
Jantar incluído (sem bebidas).

24º DIA – QUI (27/10/2022) 
KALAMBAKA/ METEORA/ ATENAS
Café da manhã no hotel. Visita aos Mos-
teiros de Meteora, edifícios construídos 
no topo dos rochedos, cujo nome signi-
fica “Rochas Suspensas” ou “Colunas do 
Céu”. Retorno a Atenas e acomodação. 
Jantar incluído (sem bebidas).

25º DIA – SEX (28/10/2022) 
ATENAS/ DUBAI/ SÃO PAULO
Café da manhã no hotel. Em horário 
determinado, traslado ao aeroporto para 
embarque com destino a São Paulo (via 
Dubai). 

26º DIA – SÁB (29/10/2022) 
SÃO PAULO/ SALVADOR
Chegada a São Paulo. Em horário pre-
visto, embarque com destino a Salvador. 
Chegada e fim de nossos serviços!

Obrigado  por viajar com a Lobotur 



CONTRATO DE VIAGEM CONDIÇÕES GERAIS 

EU , ___________________________________________________________________________________________________ DECLARO HAVER LIDO E ACORDADO COM O ACIMA 
DESCRITO, BEM COMO, AUTORIZO DESDE JÁ A RESERVA DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES ACIMA DESCRITAS.

• Assistência no aeroporto desde Salvador;
• Traslados: aeroporto/hotel/aeroporto;
• Passagem aérea em classe econômica: LATAM, GOL, EMIRATES, EGYPT AIR;
• Voos Internos: AMMAN / CAIRO | CAIRO / LUXOR | ASSUÃ / CAIRO | 
  CAIRO / ATENAS |  ATENAS / CHIPRE | NIKOSIA / ATENAS
• Hospedagem em hotéis de Categoria 4* (quatro estrelas);
• Regime alimentar:  Dubai: Café da Manhã;  Chipre: Café da Manhã;  
  Cairo e Luxor: Meia Pensão (sem bebidas);
  Cruzeiro e Jordânia: Pensão Completa (sem bebidas);
  Grécia: Café da manhã e jantar (sem bebidas) 26/10 e 27/10;
• Guias locais falando português ou espanhol; 
• City tour panorâmico e visitas mencionados no programa;
• Assistente Lobotur durante toda a viagem para um grupo mínimo
  de 40 pagantes;
• Kit de viagem Lobotur.

“PARA PASSAGEIROS ATÉ 69 ANOS DE IDADE SEGURO DE VIAGEM COM COBERTURA DESPESA 
MÉDICO E OU HOSPITALAR DE US$ 60.000,00 (SESSENTA MIL DÓLARES) INCLUINDO COVID-19 
VÁLIDO EXCLUSIVAMENTE NO EXTERIOR, CONFORME CONDIÇÕES DO SEGURO, ENTRETANTO 
OUTRO SEGURO DE VIAGEM, COM COBERTURA MAIOR, PODERÁ SER CONTRATADO PELO 
PASSAGEIRO. OBS:.  PASSAGEIROS COM IDADE SUPERIOR A 69 ANOS DE IDADE ACRÉSCIMO DE 
US$ 8,00 (OITO DOLARES E CINQUENTA CENTS) POR DIA, CONSULTE-NOS SOBRE CONTRATAÇÃO. 
ESTE SEGURO NÃO COBRE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE.”

CONDIÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

CONDIÇÕES SUJEITAS A ALTERAÇÃO SEM PRÉVIO AVISO

• PASSAPORTE VÁLIDO COM DATA DE EXPIRAÇÃO SUPERIOR A 06 MESES.
• VISTO EGITO.
• Certificado Internacional da vacina Febre Amarela, deve ser providenciado até 11 dias 
   antes do embarque e outras vacinas solicitadas.
• Certificado de imunização total da COVID-19.¹ 
¹ (E mais documentações conforme protocolo exigido na época da viagem.)
• Os passageiros terão a inteira responsabilidade de atender as exigências legais quanto 
à apresentação das vias originais e em bom estado de conservação dos documentos 
necessários para esta viagem. A LOBOTUR não terá qualquer responsabilidade caso o 
embarque seja impedido pelas autoridades em função de problemas na documentação 
dos passageiros.

01- O ORGANIZADOR declina-se de toda responsabilidade por qualquer dano e 
inconveniência que o turista ou seus haveres sofram por: guerras, greves, atrasos 
e antecipações nos horários que nossos programas incluem, incidentes e suas 
consequências, anormalidades, roubos, danos e extravios de bagagem e objetos 
pessoais, qualquer que seja a causa que os tenha determinado durante as viagens 
aéreas, marítimas - fluvial, terrestres e etc. Todas as despesas provenientes de ditas 
causas correrão por conta do turista;
02- O ORGANIZADOR não responde por atrasos, antecipações ou mudança 
de horários e cancelamentos das excursões e vôos decorrentes de condições 
atmosféricas, pandemicas ou todas e quaisquer catástrofes naturais, tais como, 
tempestades, nevascas, tormentas, terremotos, maremotos, ciclones, avalanches, 
tornados, furacões e descargas de vulcões, bem como decisões governamentais, atos 
de terrorismo, passeatas, feriados locais, roubos, furtos, quedas, acidentes, decisões 
das empresas aéreas e falência dos prestadores de serviços.
03- A BAGAGEM e qualquer outro objeto de propriedade do turista, que os mesmos 
levem consigo, viaja, sempre e em qualquer lugar sob a custódia do passageiro por 
sua conta e risco, já que não estão incluídos no contrato de transporte. Portanto, a 
organização não se responsabiliza por qualquer dano ou perda que sofrerem seus 
pertences;
04- O ORGANIZADOR declina-se ainda de toda a responsabilidade por qualquer 
deficiência em todo o serviço prestado por terceiros: Cias Aéreas, marítimas-fluviais, 
terrestres, empresas de transportes, hotéis, restaurantes, etc. sendo unicamente 
intermediário entre os Passageiros e as Entidades ou pessoas acima mencionadas;
05- O ORGANIZADOR recomenda sempre a compra de um cartão de assistência 
internacional (Seguro de Viagem). Quando não incluído no programa escolhido, o 
passageiro deverá comprar um cartão no ato de inscrição da viagem e estará sujeito 
as Condições Gerais do Seguro de Viagem que excluem a cobertura de doenças 
físicas, psíquicas, mentais e pré-existentes em sentido amplo. Despesas adicionais 
não cobertas pelo cartão de assistência internacional (Seguro de Viagem), serão de 
inteira responsabilidade do mesmo. Neste caso, o ORGANIZADOR não responde com 
qualquer participação na assistência ou complemento do Seguro de Viagem. Se o 
passageiro, de alguma forma, prejudicar bom andamento da excursão e dos demais 
usuários, poderá ser desligado da mesma, sem qualquer devolução ou indenização.
06- QUANDO O TRANSPORTE se efetuar em ônibus, em caso de acidente, o turista 
se submete à legislação da nação onde o veículo estiver matriculado e com a moeda 
legal do dito país; 
07- O PAGAMENTO das indenizações fica a cargo sempre e unicamente da 
Companhia de Seguros. AO ATO DE INSCRIÇÃO no roteiro acima especificado 
implica, automaticamente na concordância às Condições Gerais e cancelamento ora 
estabelecidas.

Cada passageiro terá direito a transportar até 01 (hum) volume com no máximo 23kg 
cada. No entanto, podem variar sem prévio aviso de acordo com as Cias Aéreas. 

PASSAGEIRO LOBOTUR

NOSSOS PREÇOS INCLUEM:

CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

FRANQUIA DE BAGAGEM

CONDIÇÕES GERAIS E RESPONSABILIDADES

Em caso de eventual cancelamento da viagem, que anteceda aos períodos especificados 
abaixo, uma multa no valor de U$D 300,00 (trezentos dólares) será rigorosamente 
aplicada independente de qualquer motivo apresentado.
Nos períodos estabelecidos as multas de cancelamento serão as seguintes:
Até 120 dias antes do embarque ………………………………  40% do valor total
De 119 a 89 dias antes …………………………………………………60% do valor total
De 88 a 60 dias antes ………………………………………………… 80% do valor total
Menos de 59 dias antes do embarque ………………..............100% do valor, que implica 
na perda total dos serviços, sem condições de reembolsos ou compensações pelos 
serviços não utilizados independentes dos motivos apresentados.
OBS.: Em todos os casos se o passageiro estiver dividindo o apartamento com outro 
que não cancelar a reserva, o primeiro terá que descontar do seu reembolso, além das 
outras multas e taxas, a diferença de preço na acomodação do passageiro que irá viajar, 
salvo se for conseguida a sua substituição por outro passageiro pagante. 
Em caso de cancelamento da viagem, o reembolso será feito ao câmbio do dia 
do pagamento efetuado, no ato da compra (na agência). Voos internos não 
serão reembolsáveis independente dos motivos apresentados
*Taxas administrativas do cartão de crédito. | * Taxas de impostos de remessa IOF. 

CANCELAMENTO

A operadora se reserva ao direito de alterar a ordem do percurso, modificar horas de 
saída, substituir qualquer dos hotéis previstos por outros de similar categoria sem 
nenhuma cobrança ou devolução financeira.
OBS: O alojamento nos hotéis obedece, regra geral, ao critério internacional de horário 
de entrada (check-in às15:00hs) e horário de saída (check-out às 10:00h).

ITINERÁRIO

SALVADOR, _______/_______________________/________    _____________________________________ / Nº RG ________________________   |  __________________________

PARTE TERRESTRE  - BASE 40 PESSOAS
(PREÇOS POR PESSOA EM DOLARES )

ACOMODAÇÃO INDIVIDUAL

A PARTIR DE U$D 5.909,00A PARTIR DE U$D 4.744,00
ACOMODAÇÃO DUPLA

•Taxas em geral: Turismo; Governamental; Administrativa; Excesso de bagagem;  Entre outras;  
• Passeios opcionais e/ou sugeridos; • Despesas com documentação pessoal (Gastos com 
passaportes e vacina); • Pernoites e refeições que excedam os programados quando for o 
caso; • Bebidas e outras despesas de caráter pessoal (telefonemas, lavanderia, bar;  frigobar, 
restaurantes,  sauna, ginástica, filme  de televisão à cabo e outros);  • Traslado de chegada e/
ou saída em data ou horário diferente do grupo; • Gorjetas em geral para guias, motoristas, 
garçons, entre outros; • Seguro viagem;
• E TUDO QUE NÃO ESTIVER EXPRESSAMENTE MENCIONADO COMO INCLUÍDO NO 
PROGRAMA.

NOSSOS PREÇOS NÃO INCLUEM:

PARTE AÉREA - VOANDO LATAM (PREÇOS POR PESSOA EM REAIS )

PARTE AÉREA - VOANDO EMIRATES (PREÇOS POR PESSOA EM DOLARES )

PARTE AÉREA - VOANDO EGYPT AIR (PREÇOS POR PESSOA EM DOLARES )

TAXA DE EMBARQUE

TAXA DE EMBARQUE

A PARTIR DE R$ 72,00

A PARTIR DE U$D 80,00

A PARTIR DE R$ 2.307,00

A PARTIR DE U$D 1.524,00

A PARTIR DE U$D 387,00

A PARTIR DE U$D 253,00

CLASSE ECONÔMICA

CLASSE ECONÔMICA

CLASSE ECONÔMICA + TAXA DE EMBARQUE

VALOR DO SEGURO POR PESSOA

SEGURO VIAGEM 

Parte Terrestre: Entrada de 20% + saldo em 10X nos cartões de crédito (exceto Hipercard) ou Parcelamento 
em Boleto (Obs: Para boleto, a compra deve estar totalmente quitada até 30 dias antes do início 
da viagem. Sendo que, conforme avança o tempo/mês consequentemente reduz o número do 
parcelamento).

Parte Aérea: 12x nos cartões de credito (Exceto Hipercard, Dinners e Elo)
Obs.: A taxa de embarque será acrescida na primeira parcela.

Seguro viagem: Em até 6 X sem juros nos cartões de crédito.


