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Localizado na Ásia Central, Turcomenistão, apesar de ser conhecido como o país mais fechado do mundo, é também 
um dos lugares mais lindos e exuberantes para se conhecer. 
 
Praticamente 80% de seu território fica no deserto de Karakum. No verão as temperaturas chegam a quase 50°e no 
inverno as nevascas cobrem boa parte das passagens, portanto a melhor época para ser visitado é no outono e na 
primavera. 
 
Mesmo sendo um dos países mais fechados do mundo, pode ser também, um dos lugares mais bonitos para 
turismo, com pontos turísticos e arquitetura fantástica. 
 
 
ASHGABAT 
Com seus luxuosos palácios de mármore, cúpulas douradas reluzentes e vastas extensões de parques bem cuidados, 
Ashgabat ("a cidade do amor", em árabe) se reinventou como uma vitrine da recém-independente república e é 
definitivamente uma das mais destacadas da Ásia Central. Construída quase inteiramente a partir do petróleo e gás 
do Turcomenistão, a transformação da cidade continua em ritmo acelerado.  
 
DARVAZA 
Com 350 habitantes, está localizada a cerca de 260km ao norte de Ashgabat, no meio do deserto de Karakum, que 
ocupa mais de 70% da área do país e é rico em petróleo, enxofre e gás natural. A reserva de gás encontrada alí é 
uma das maiores do mundo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 dia |  
ASHGABAT 
Chegada ao aeroporto internacional de Ashgabat, após tramites de imigração, retirada de bagagens e alfândega, recepção e 
traslado ao hotel selecionado.  
Saída para visita a cidade de Ashgabat,  
Visitaremos: os estábulos de Ahalteke, parque da independência, arco da Neutralidade, Museu Nacional Nissa, e o mausoléu 
da mesquita Turkmenbashi. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (sem refeições). 
 

ITINERÁRIO | 04 dias / 03 noites  
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02 dia |  
ASHGABAT >>> DARWAZA 
Café da manhã no hotel. 
Vista ao deserto de Karakum, visitaremos um autêntico assentamento seminômade no coração do deserto. Jantar BBQ. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã e jantar BBQ).  
 
03 dia |  
DARWAZA >>> DASHOGUZ >>> ASHGABAT 
Café da manhã no hotel. 
Saída para visita, o patrimônio da Unesco Kunya Urgench. 
Em horário pré-determinado traslado ao aeroporto em Dashoguz para tramites de check in e embarque m voo com destino a 
Ashgabat. Chegada e após retirada das bagagens, traslado ao hotel selecionado. 
Acomodação e pernoite. 
Regime: (café da manhã).  
 
04 dia |   
ASHGABAT 
Café da manhã no hotel. 
Em horário pré-determinado traslado para o aeroporto internacional de Ashgabat, para tramites de check-in e embarque em 
voo com destino a sua cidade de origem.  
Regime: (café da manhã).  
 
 
 
Fim de nossos serviços. 
 
 
 
 
 
 
- Traslados aeroporto ao hotel e vice-versa e entre cidades em transporte privativo com assistência no idioma 
espanhol; 
- e-ticket no trecho Dashoguz/ Ashgabat em classe econômica, a ser entregue pelo operador local; 
- 03 (três) noites de hospedagem de acordo na categoria escolhida com café da manhã diário (check-in 14h00 e 
check-out 12h00) e refeição de acordo ao especificado no itinerário acima; 
- Passeios e excursões de acordo ao descrito no itinerário acima com guia local no idioma espanhol; 
- 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 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. 
 

O QUE INCLUI 

O QUE NÃO INCLUI 
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Cidade Noites Hotel Categoria Apartamento 
 

Superior   
Ashgabat 02 Oguzkent ou similar Standard 
Darwasa 01 Camping Tendas 

Primeira Superior   
Ashgabat 02 Nusay ou similar Standard 
Darwasa 01 Camping Tendas 

Primeira   
Ashgabat 02 Grand Turkmen ou similar Standard 
Darwasa 01 Camping Tendas 

 
 
 
 
 
 

Temporada  Categoria Duplo Triplo Individual 

07jan a 30nov 2021 
Superior  1.572,00 1.563,00 1.930,00 

Primeira Superior 1.474,00 1.465,00 1.757,00 
Primeira 1.401,00 1.392,00 1.610,00 

   
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) Taxa de turismo obrigatória de USD 2,00 por pessoa/noite será cobrado diretamente nos hotéis; 
4) No país somente aceita dinheiro o US Dólares, não e aceito Euro nem cartões de crédito  
5) Valores sujeitos a alteração sem aviso prévio até a confirmação da reserva. 
 
 
 
 
 
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. 
 

VALORES 
Dólares Americanos por pessoa (mínimo 02 pessoas)  

FORMAS DE PAGAMENTO 

POLITICA DE CANCELAMENTOS 

HOTÉIS HOTÉIS PREVISTOS 
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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 – Turcomenistão: 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 

 DOCUMENTAÇÃO 
VISTOS & VACINAS 


