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O Cazaquistão o nono maior país do mundo é o mais avançado economicamente, graças às suas abundantes 
reservas de petróleo e à maioria dos outros minerais valiosos. 
 
Isso significa geralmente melhores padrões de acomodação, restaurantes e transporte do que em outros lugares 
da Ásia Central. A maior cidade, Almaty, é quase uma reminiscência da Europa, com suas avenidas arborizadas, o 
chique complexo ALZhiR Museum-Memorial, shoppings elegantes e vida noturna hedonista. 
 
 
 
ALMATY  
É o principal centro do Cazaquistão e um lugar para o qual muitos viajantes passam. Fique alguns dias e você descobrirá que é 
um lugar sofisticado; há oportunidade para aproveitar parques verdes e excelentes museus, lojas e mercados, além de comer, 
beber e fazer festas na melhor seleção de restaurantes, cafés, bares e clubes da Ásia Central. E é possível fazer caminhadas nas 
montanhas e esquiar com entusiasmo. 
 
NUR-SULTAN 
Designada capital do Cazaquistão no final dos anos 1990, Nur-Sultan tem uma paisagem repleta de novos projetos de 
arquitetura e construção, parte dos investimentos governamentais contínuos em infraestrutura. Os bairros novos e antigos 
são divididos pelo Rio Ishim. A parte norte conta com estruturas soviéticas mais antigas, enquanto o bairro sede do governo e 
monumentos como a torre Bayterek se espalham na parte sul da cidade. A Avenida da República é um pólo comercial e de 
entretenimento. 
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01 dia |  
NUR-SULTAN 
Chegada ao aeroporto internacional de Nur-Sultan – Nursultan Nazarbayev, após tramites de imigração, retirada de bagagens 
e alfândega, recepção e traslado ao hotel selecionado.  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições)  
 
02 dia|  
NUR-SULTAN 
Café da manhã no hotel. 
Visita a cidade de Nur-Sultan, visita a Torre de 80 metros "Bayterek", o símbolo do Cazaquistão, o monumento que absorveu 
o significado filosófico, político e histórico da Independência do Cazaquistão, a Presidência do Centro Cultural uma poderosa 
investigação e o Complexo Cultural e Educacional. O Museu possui monumentos etnográficos da cultura material e espiritual 
que refletem a história da República do Cazaquistão desde os tempos antigos, a Igreja Ortodoxa, a Mesquita Nur-Sultan, o 
Complexo Etno Memorial Atameken, que é um Museu ao ar livre. Os revestimentos compostos ocupam uma área de 1,7 
hectares. Em seguida visitaremos o complexo-museu memorial "Alzhir", que é um memorial para as vítimas da repressão 
política. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
03 dia |  
NUR-SULTAN>>> ALMATY 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto para tramites de check-in para embarque em voo com a Almaty antiga 
capital do Cazaquistão. Chegada, após retirada das bagagens, saída para visita da cidade onde Visitaremos: O parque de 28 
soldados de guarda Panfilov, Catedral da Ascensão, Museu de instrumentos musicais, o Bazar verde, Teleférico para a estação 
de esqui Shymbulak (2.200 a 2.500 ms.n.m.). 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
04 dia |  
ALMATY 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado para o aeroporto internacional de Almaty, para tramites de check-in e embarque em voo 
com destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
 

ITINERÁRIO | 04 dias / 03 noites  
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- Traslados 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 e check-out 12h00); 
- Passeios e excursões de acordo ao descrito no itinerário acima com guia local no idioma inglês; 
- Cartão de assistência de viagem por 04 (quatro) dias;  
- Assistência no idioma português 24 (vinte quatro) horas os 07 (sete) dias da semana no emergencial da Ásia Total. 
 
 
 
 
 
- e-tickets aéreos internos e 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   
Nur-Sultan 02 Rixos ou similar Standard 
Almaty 01 Rixos ou similar Standard 

Primeira   
Nur-Sultan 02 Hilton Garden Inn ou similar Standard 
Almaty 01 Novotel ou similar Standard 

Economica   
Nur-Sultan 02 Monaco ou similar Standard 
Almaty 01 Plaza ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 
 

Temporada  Categoria Duplo Triplo Individual 

07jan a 30nov 2021 
Superior 1.166,00 1.107,00 1.465,00 
Primeira 972,00 868,00 1.136,00 

Econômica 957,00 853,00 1.092,00 
 
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; 
4) Valores sujeitos à 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 30 (trinta) dias antes da chegada, sem multas;  
2) Cancelamentos de 29 (vinte e nove) a 20 (vinte) dias antes da chegada, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor total 
da reserva;  
3) Cancelamentos de 19 (dezenove) a 10 (dez) dias antes da chegada, multa de 100% (cem por cento) do valor total da reserva; 
4) Cancelamentos recebidos até o dia da chegada: multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem; 
5) Não apresentação, no-show ou saídas antecipadas, multa de 100% (cem por cento) do valor total da viagem. 
 
 
 
 
 
 
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) Vistos/Vacinas – Cazaquistão: Brasileiros não precisam de visto para permanência no máximo de 30 (trinta) dias a turismo, 
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 


