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Quirguistão é uma nação definida por sua beleza natural. 
O Quirguistão é conhecido como “a Suíça da Ásia”, devido às belíssimas montanhas e aos lagos azuis. O grande 
diferencial está na beleza quase virgem dos lugares pouco convencionais e rústicos. No Quirguistão a natureza é 
plena! Ótimo para os apaixonados por camping, tracking, climbing. 
 
 
BISHKEK 
Conhecida anteriormente como Pishpek e Frunze, é a capital e maior cidade do Quirguistão. Bisqueque também é o centro 
administrativo da Província de Chuy.  
 
KARAKOL  
É a quarta maior cidade do Quirguistão, a menos de 200 km da fronteira entre o Quirguistão e a China. A 380 km da capital 
Bishkek, a cidade de Karakol é a base para explorar o Lago, Issyk-Kul. Nesta região poderá também apreciar o Lago Ala Kol, ou 
Ala-Kul, a uma altitude de 3560 metros, na cordilheira de Terskey Alatau. De todas as cidades do Quirguistão, Karakol tende a 
ser aquela em que a maioria dos visitantes estrangeiros se demora mais, explorando o mercado local, ou partindo à descoberta 
das zonas montanhosas. 
 
CHON KEMIN 
O complexo é muito popular entre os amantes do turismo de montanha e esportes radicais. No vale Chon-Kemin, você 
certamente descobrirá algo novo e incrivelmente emocionante, seja rafting em um rio turbulento, subindo um cume íngreme 
ou apenas contemplando a natureza em sua forma esplendorosa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
BISHKEK 
Chegada ao aeroporto internacional de Bishkek - Manas, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, 
recepção e traslado ao hotel selecionado. 
Saída para visita a cidade de Bishkek 
Visitaremos: As Praças central Ala-Too e Praça Victoria, o Museu Histórico Estadual, a Troca da Guarda de Honra, a Estátua de 
Lenin, os Parques Dubovoy e Parque Nacional Ala Archa  
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 
Visitaremos a praça central da cidade, o museu histórico Estadual, troca de guarda de honor, a estatua de Lenin, o parque 
Duboviy e a praça Pobeda.  Almoço em um restaurante local (não incluído). Após o almoço, seguiremos para o parque nacional 
Ala Archa, para disfrutarmos das impressionantes vistas dos picos nevados, bosques das coníferas. Jantar em restaurante local 
(não incluído). Retorno ao hotel.  

ITINERÁRIO | 05 dias / 04 noites  
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02 dia | 
BISHKEK >>> KARAKOL 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado, traslado para a cidade de Karakol, em rota visitaremos o Lago Issyk Kul e o Museu ao ar livre de 
petroglifos. Chegada no hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
Após o café da manhã, sairemos com direção a cidade de Karakol, em rota visitaremos o lago Issyk Kul, um dos maiores lagos 
alpinos do mundo, conhecido como lago de água quente, é cercado pelas montanhas Tian Shan. Passeio opcional pela beira 
do lago em um circuito de barco. Almoço em um restaurante local. Após o almoço, saída ao museu ao ar livre de petroglifos 
de estilo animalista Saka-Escita (gravuras rupestres), assentamentos da idade do bronze. O local era um templo antigo no qual 
os habitantes celebravam rituais, faziam oferendas e deixavam imagens de animais sagrados. Em seguida saída para Karakol. 
Chegada no hotel selecionado. 
 
03 dia | 
KARAKOL >>> DJEETY OGUZ >>> CHON KEMIN 
Café da manhã no hotel. 
Saída para visitas onde visitaremos: Mesquita Dungana, igreja Ortodoxa de Santa Trinidad, desfiladeiro de Djety Oguz. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar).  
Opcional: Em Kyzyltuu, poderemos participar da montagem de um yurt quirguiz (uma tenda ou cabana circular usada tradicionalmente pelos 
pastores nômades mongóis e de outros povos da Ásia Central) e almoçar na casa de uma família local. 
 
Após o café da manhã, visitaremos a mesquita Dungana, umas das construções mais atraentes de madeira, construída em 1910 
em estilo clássico, a igreja Ortodoxa da Santa Trindad, que preserva uma das joias sagradas ortodoxas. Após as visitas, traslado 
para o vale Chon Kemin, onde visitaremos o cânion  Djety Oguz, um lugar pitoresco famoso por suas formações rochosas de 
arenito vermelho, florestas de coníferas e prados alpinos.  Chegada no hotel selecionado. Jantar. 
 
04 dia |  
CHON KEMIN >>> BISHKEK 
Café da manhã no hotel. 
Tempo livre para atividades independentes, ou também passeio a cavalo no local. 
Saída para Bishkek, onde visitaremos: Complexo arqueológico “Torre Burana”, e o mercado central de Bishkek. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
Opcional: Almoço opcional em uma casa de uma família local, onde você poderá aprender mais sobre a cultura do país e seus habitantes. 
 
Em horário pré-determinado, traslado para a cidade de Bishkek. Em rota visitaremos o complexo arquitetônico “Torre Burana”, 
foi construída no século X e é o principal vestígio da antiga cidade e capital do estado de Karakhanid nos séculos X e XI. E famosa 
pelo poeta Jusup Balasagyn, o qual escreveu um poema épico chamado Katadgu Bilig (O conhecimento que traz a felicidade) 
que foi traduzido em vários idiomas. Também e uma cidade da antiga rota da seda. Chegada à cidade de Bishkek, visitaremos 
o mercado central onde encontrarão diversos objetos e lembranças. Jantar em um restaurante local (não incluído), com musica 
folclórica. Chegada no hotel selecionado. 
 
05 dia | 
BISHKEK 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado para o aeroporto internacional de Bishkek – Manas, 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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- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa e entre cidades em transporte privativo com assistência no idioma 
espanhol; 
- 04 (quatro) 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; 
- 01 (um) jantar em Chon Kemin; 
- Passeios e excursões de acordo ao descrito no itinerário acima com guia local no idioma espanhol; 
- Cartão de assistência de viagem por 05 (cinco) 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 
 

Primeira   
Bishkek 02 Plaza, Jannat Hotel ou similar Standard 
Karakol 01 Karagat, Green Yard ou similar Standard 
Chon Kemin 01 Ashu Guest House ou similar Standard 

Econômica   
Bishkek 02 Discovery, Garden ou similar Standard 
Karakol 01 Karagat, Green Yard ou similar Standard 
Chon Kemin 01 Ashu Guest House ou similar Standard 

 
 
 
 
 
 

Temporada  Categoria Duplo Triplo Individual 

07jan a 30nov 2021 
Primeira 970,00 746,00 1.119,00 

Econômica 910,00 716,00 1.029,00 
 
 

O QUE INCLUI 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

O QUE NÃO INCLUI 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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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. 
 
 
 
 
 
 
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 por cento) do valor total 
da reserva;  
3) Cancelamentos entre 14 (quatorze) e 08 (oito) dias antes da chegada, cobrará 75% (setenta e cinco por cento) do valor total 
da reserva;  
4) Cancelamentos dentro de 07 (sete) dias antes da chegada, cobrará 100% (cem por cento) 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 – Quirguistão: Brasileiros não precisam de visto, é necessário apresentar 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 


