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Tajiquistão - O termo "predominantemente montanhoso" não faz justiça a um país onde mais de 90% do território 
é de terras altas. 
Este fato da natureza deu ao Tajiquistão uma vantagem preciosa sobre os seus vizinhos, nomeadamente algumas 
das paisagens mais inspiradoras e de grande altitude do mundo.  
 
 
DUSHANBE 
Com um interior rural de pastos gramados e montanhas cobertas de neve visíveis do centro da cidade, Dushanbe, é uma cidade 
encantadora, construída em torno de parques, lagos e fontes. 
 
HISSOR 
O Hisor Fort Tajikistan tem uma história interessante que se estende ao longo de 2.000 anos. A cidade adjacente de Hisor já 
foi um dos principais postos comerciais ao longo da Grande Rota da Seda, entre Termez e Kashgar, até ser absorvida pelo 
canato de Bukhara. 
 
AJINATEPPA 
O claustro budista de Ajina-Tepa está situado a uma distância de 12 km a leste da cidade de Kurgan-Tiube, no Tajiquistão. O 
site está sendo considerado colocado na lista de sites do Patrimônio Mundial que têm "excelente valor universal" para o 
mundo. 
 
LAGO ARTIFICIAL DE NUREK 
A barragem de Nurek é uma barragem de aterro no rio Vakhsh, no Tajiquistão. Seu principal objetivo é a geração de energia 
hidrelétrica e sua usina possui uma capacidade instalada de 3.015 MW. 
 
ISKANDERKUL 
O nome do lago "Iskanderkul" significa "Lago de Alexandre", depois do infame Alexandre, o Grande. 
(Iskander é persa para Alexander, enquanto Kul é turco para lago.) 
Diz a lenda que Alexandre, o Grande, criou o lago represando o rio para aniquilar uma vila que se opunha a ele. 
Se isso é verdade ou não, nunca será conhecido, mas na verdade pode haver uma história diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
DUSHANBE >>> HISSOR >>> DUSHANBE 
Chegada ao aeroporto internacional de Dushanbe, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado.  
Saída para visita Fortaleza de Hissor. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (jantar). 
 
Visitaremos a fortaleza de Hissor a 23km de Dushanbe, um dos locais históricos mais importantes do Tajiquistão, depois 
seguiremos a visita para o Medrassahkuhna do século 16 e o museu de vida Tadjique, logo visita ao Tajikistan United Museum, 
onde encontra-se o Buda no Nirvana uma das exposições valiosas do museu (fechado as segundas-feiras), também visitaremos 
o Monumento Somoni, e o Navruz Teahouse que e o maior complexo de casas de chá da Ásia Central. Jantar em um restaurante 
local. Retorno ao hotel. 

ITINERÁRIO | 04 dias / 03 noites  
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02 dia | 
DUSHANBE >>> AJINATEPPA >>> LAGO NUREK >>> DUSHANBE 
Café da manhã no hotel. 
Visita a Colina Ajinateppa, o bazar central da cidade de Qurgonteppa, a estação Hidrelétrica Nurek,  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar).  
 
Após o café da manhã, saída para o sul do Tajiquistão até o vale Vakhsh, Qurgonteppa que é a capital da província de Khatlon 
e a terceira maior cidade do Tajiquistão. Visitaremos o site da Ajinateppa no distrito de Vaksh, mosteiro budista, onde os 
arqueólogos descobriram os valiosos tesouros artísticos do início da Idade Média. A população local, por causa das misteriosas 
feônias em seus subúrbios, nomeou essa colina como Ajinateppa. Visitaremos o bazar central da cidade de Qurgonteppa. 
Almoço em restaurante local. Após o almoço, seguimos para Dangara que está localizada no vale da montanha formado pelo 
rio Tahirsu. Passearemos pelo Lago Nurek  e sua estação Hidrelétrica Nurek, que é uma barragem de aterro no rio Vakhsh, no 
Tajiquistão. Seu principal objetivo é a geração de energia hidrelétrica. Retorno para Dushanbe. Jantar no hotel. 
 
03 dia | 
DUSHANBE >>> ISKANDERKUL >>> DUSHANBE 
Café da manhã no hotel. 
Visita do lago Iskanderkul. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã, almoço e jantar). 
 
Iskanderkul, conhecido como um lago de Alexandre, o Grande. O caminho para o lago atravessa o túnel Istiklol (2630m) ao 
longo do desfiladeiro de Varzob, com incríveis vistas panorâmicas. A área do lago é de 30000 ha e é considerado o maior lago 
nas montanhas Fann. Segundo a lenda, o lago Iskander-kul recebeu o nome de Alexandre, o Grande, conhecido como Iskander 
no Oriente. Almoço na margem do lago, nos arredores do lago tem, cinco nascentes, o lago Zmeinoe (lago Snake), e cachoeira 
de 38m de altura, chamada “Fan Niagara”. Retorno a Dushanbe. Jantar no hotel. 
 
04 dia | 
DUSHANBE  
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado para o aeroporto internacional de Dushanbe, para tramites de check in e embarque com 
destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
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- Traslado aeroporto ao hotel e vice-versa e entre cidades em transporte privativo com assistência no idioma Inglês; 
- 03 (três) noites de hospedagem de acordo na categoria escolhida com café da manhã diário, (check-in 14h00 e check-out 
12h00) e refeições de acordo ao especificado no itinerário acima; 
- 04 (quatro) refeições em todo o itinerário, sendo 02 (dois) almoços e 03 (três) jantares; 
- Passeios e excursões de acordo ao descrito no itinerário acima com guia local no idioma Inglês; 
- Cartão de assistência de viagem por 04 (seis) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internacionais; 
- Outros itens não informados no O QUE INCLUI, tais como: bebidas nas refeições, lavanderia, telefonemas entre outros; 
- Gorjetas para os carregadores de bagagem, guias e motoristas. 
 
 
 
 
 
 
 

Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Superior   
Dushanbe 03 Hilton Hotel ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 
 

Temporada  Categoria Duplo Triplo Individual 
07jan a 30nov 2021 Superior 966,00 839,00 1.130,00 

 
 
Observações Importantes: 
1) Tarifas válidas para saídas para um mínimo de 02 passageiros viajando juntos; 
2) Apartamento triplo, a terceira pessoa poderá ser acomodada em uma cama de solteiro de armar ou sofá cama disponível 
no apartamento; 
3) Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 

O QUE INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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1) Favor consultar-nos as formas de pagamentos vigentes. 
 
 
 
 
 
1) Cancelamentos entre 30 (trinta) e 22 (vinte e dois) dias antes da partida, somente cobrará o depósito de 30% (trinta por 
cento);  
2) Cancelamentos entre 21 (vinte e um) e 15 (quinze) dias antes da chegada, cobrará 50% (cinquenta porcento) do valor total 
da reserva;  
3) Cancelamentos entre 14 (quatorze) e 08 (oito) dias antes da chegada, cobrará 75% (setenta e cinco porcento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da chegada, cobrará 100% (cem porcento) do valor total da reserva; 
5) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva. 
 
 
 
 
 
 
1) A partir do primeiro orçamento enviado, serão permitidos o envio de até 3 novas propostas ou alterações.  Uma vez atingido 
este limite, para prosseguirmos será necessária a sinalização no valor de USD 200,00 por pessoa e após a sinalização, 
consideramos até 02 novas cotações ou ajustes antes da efetivação da reserva. Em caso de efetivação da reserva, esse valor 
será descontado no pagamento total do programa. Caso a reserva não seja solicitada o valor será retido como Taxa de 
Prestação de Serviço de Consultoria (US$ 200 por pessoa); 
2) As reservas devem ser solicitadas por escrito junto com a Ficha de reserva devidamente preenchida e a cópia do passaporte; 
3) Cancelamento de reserva confirmada, não dará direito a reembolso do valor referente ao pagamento da prestação de serviço 
de reserva (US$ 200 (duzentos) por pessoa), depois que tal serviço foi prestado; 
4) Importante ressaltar que dentro da validade de cada tarifa informada, a data do check-out deve coincidir com a última data 
de validade do período; 
5) O máximo de bagagem permitido durante os traslados e voos internos é de 01 (uma) mala de até 20kg por pessoa. 
 
 
 
 
 
 
 
1) Documentos Necessários: Brasileiros precisam de passaporte com validade mínima de 06 (seis) meses, com ao menos 03 
(três) páginas em branco; apresentar voucher de hospedagem cobrindo todo o período de permanência do país; 
2) Para menores de 18 (dezoito) anos é obrigatória à autorização do pai e da mãe. Nos casos em que esteja viajando na 
companhia de apenas um dos pais é necessário autorizado por escrito do outro; 
3) Visto/Vacina – Tajiquistão: Brasileiros precisam de visto, para entrada no país o qual é tramitado pelo operador local com 
taxas consulares e tramites a serem informadas, o CIV (Certificado Internacional de Vacina) contra a febre amarela que deve 
ser tomada pelo menos 10 (dez) dias antes do embarque. 
 

 INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


