
 
ARÁBIA SAUDITA & BAHREIN 

31 DE JANEIRO DE 2023 

  

• Um roteiro inédito, cuidadosamente elaborado, incluindo as principais atrações dos Reinos do Bahrein e da Arábia Saudita com acompanha-
mento de Guia Brasileiro.  

 
• 2 dias inteiros em Manama, capital do menor Estado independente do Golfo, o Reino do Bahrein, ilha-nação onde maravilhas modernas se 

fundem com históricas fortificações e mercados efervescentes.  
 

• 2 noites em Riad, a capital saudita, com visitas da Fortaleza Masmak, Museu Nacional, Souq Dera e subida ao topo da torre do Kingdom 
Centre, com passarela panorâmica a mais de 300 metros de altura.  

 
• Passeio de dia inteiro por Hegra, antiga capital nabateia e hoje a principal atração turística do país. Destaque para as dezenas de túmulos 

esculpidos em paredões de arenito e a icônica rocha do elefante.  
 

• 1 noite na cidade sagrada de Medina com visita ao Museu de Medina e vista externa da Grande Mesquita, uma das maiores do mundo e local 
de sepulto do profeta Maomé.  

 
• Grand Finale com 3 noites na multicultural Jeddah, em cujas ruas se mesclam as mais diversas influências. Destaque para a Jeddah Histó-

rica, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO.  
 
 
 
 
 



30 DE JANEIRO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
BRASIL 
Apresentação no Aeroporto de Guarulhos para embarque em voo com conexão para o Reino do 
Bahrain (Parte Aérea não Incluída. Voos sugeridos: TK194, às 23h55 de São Paulo, e TK778). 
 
31 DE JANEIRO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
BRASIL – BAHREIN 
Conexão em voo com destino à Manama, capital do Bahrain. 
 
01 DE FEVEREIRO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
MANAMA 
Chegada ao Aeroporto Internacional do Bahrein e traslado ao hotel. Para maior conforto, 
apartamentos ocupados em sistema de early check-in. Manhã livre para relaxar. À tarde, visita 
guiada destacando a Grande Mesquita Al Fateh - uma das maiores do mundo, com 6.500 metros 
quadrados e capacidade para acomodar mais de 7.000 fiéis. Continuação até o Museu Nacional 
do Bahrein, o maior e mais antigo museu público do país, cujo acervo contempla 6.000 anos de 
história e tem como destaque os Salões de Túmulos da Cultura Dilmun. Passagem pelas Casas 
Reformadas de Muharraq, notáveis pela tradicional arquitetura islâmica do Golfo, herança do 
período em que a indústria das pérolas impulsionava a economia local. Na sequência, visita ao 
complexo multiuso de Beit al Quran, dedicado às artes islâmicas e reconhecido em todo o mundo. 
Na área de Seef, parada no Forte e Museu do Bahrain, o antigo Porto de Portugal. Passeio pelo 
Souq de Manama, mais importante bazar da cidade, e pela “Pequena Índia”, histórico mercado 
onde a língua franca é o hindi e os donos das lojas têm suas raízes no subcontinente. Hospedagem 
no Wyndham Garden (ou similar). 

 
 
02 DE FEVEREIRO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
MANAMA 
Café da manhã no hotel. Visita do Capital Mall, entre as maiores atrações turísticas da cidade por 
reunir em um só lugar produtos artesanais originais de todos os rincões do país. Em visita ao 
Centro de Artesanato de Al Jasra, uma visão abrangente das artes e ofícios tradicionais, 
oportunidade para conhecer os métodos de fabricação de cerâmica, tecelagem, trabalho em 
madeira, cestaria e sadows (padrão de tecido). Na sequência, passagem por Bahrain World Trade 
Center, Beit Al Jasra (Casa Jasra) - construída em estilo tradicional em 1907 e restaurada em 
1986 com materiais de construção originais, como pedras de coral e troncos e folhas de palmeiras 
- e a famosa King Fahd Causeway, sistema de pontes e viadutos sobre o Golfo Árabe que conecta 
os Reinos do Bahrein e da Arábia Saudita. No fim da tarde, encontro marcado com os simpáticos 
dromedários, os “navios do deserto”, em visita à Janabiya Camel Farm. 
 
 
 
 
 

PARTE TERRESTRE 
Preço por passageiro em apto duplo 

USD 8.890 
Suplemento apto. single    

USD 2.880 
 

TAXAS 
Imposto de Renda Retido na Fonte 

Incluído 
 

PARTE AÉREA SUGERIDA (NÃO INCLUÍDA) 
TK 194 

30 JAN SÃO PAULO ISTAMBUL 23:55 - 18:20 
TK 778 

 31 JAN ISTAMBUL MANAMA 21:10 - 01:05 
TK 095 

 15 FEV JEDDAH ISTAMBUL 02:05 - 06:10 
TK 193 

15 FEV ISTAMBUL SÃO PAULO 14:30 - 22:15 
 

FORMA DE PAGAMENTO: 
30% de entrada + saldo em 10x sem juros em cartão 
de crédito. 
Taxas pagas junto da entrada. 
 

HOTELARIA  
• 3 noites no Hotel Wyndham Garden (ou similar), 

em Manama, com café da manhã; 
• 1 noite no Hotel Park Inn (ou similar), em 

Dammam, com café da manhã; 
• 1 noite no Hotel Garden Plaza (ou similar), em 

Hofuf, com café da manhã; 
• 2 noites no Centro Rotana Al Waha (ou similar), 

em Riad, com café da manhã; 
• 1 noite no Hotel Radisson Blu (ou similar), em 

Buraidah, com café da manhã; 
• 1 noite no Hotel Golden Tulip (ou similar), em 

Hail, com café da manhã; 
• 2 noites no Sahari Resort (ou similar), em Al Ula, 

com café da manhã; 
• 1 noite no Hotel Le Méridien Medina (ou similar), 

em Medina, com café da manhã; 
• 3 noites no Hotel Centro Shaheen Jeddah by 

Rotana (ou similar), em Jeddah, com café da 
manhã; 
 

ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR 
• O Visto de Turismo para o Reino do Bahrein; 
• Acomodação em quarto duplo (ou individual, com 

acréscimo) com café da manhã diário; 



 
 
03 DE FEVEREIRO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
MANAMA – DAMMAM 
Visita ao Centro de Boas-vindas e arquibancadas do Circuito Internacional do Bahrein, autódromo 
localizado no coração do deserto de Sakhir e considerado um dos mais modernos na temporada 
da Fórmula 1. Continuação até Jebel Dukhan, onde há mais de 80 anos foi perfurado o primeiro 
poço de petróleo da região árabe do Golfo. A região, que hoje produz até 335.000 barris de óleo 
cru diários, é um importante marco não apenas para o Bahrain, mas para todos os países vizinhos. 
Chegada à Árvore da Vida - Shajarat-al-Hayat – que, com cerca de 400 anos, se destaca na 
paisagem por suas dimensões, sendo visitada por milhares de pessoas todos os anos. Próxima 
parada, Forte Riffa, de onde se abre bonita vista panorâmica do Vale Hunanaiya. Em seu interior, 
um vislumbre da vida da realeza no século XIX. Em A'ali, passagem ao largo de túmulos da Era 
Dilmun, reconhecidos pela UNESCO como Patrimônio Cultural da Humanidade, e travessia do King 
Fahd Causeway até o Reino da Arábia Saudita. Na cidade portuária de Dammam, hospedagem no 
Park Inn by Radisson Hotel (ou similar). ALMOÇO INCLUÍDO. 
 

 
 
04 DE FEVEREIRO DE 2023 – SÁBADO 
DAMMAM – AL UQAIR – AL HOFUF 
Café da manhã no hotel e saída em percurso rodoviário até a Baia de Al-Uqair, cuja utilização como 
porto remonta a tempos imêmores. Passagem pelo complexo homônimo, organizado em três 
conjuntos principais - porto, forte e alojamento - e continuação até Al-Hofuf, principal centro 
urbano da Província Oriental. A cidade, porta de entrada para o interior do país, teve grande 
importância ao longo dos séculos, e preserva vestígios de assentamento humano contínuo desde 
o Neolítico até o presente. Merece destaque a região de Al-Koot, com alguns dos edifícios mais 
antigos em todo país. Visitas ao Forte e 
Mesquita Ibrahim e ao Souq Al-Qaisariah. Na sequência, Oásis de Al-Ahsa, o maior do mundo, 
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO e uma das regiões mais bonitas em toda Península 
Arábica. É interessante observar seus poços, canais e demais sistemas de gerenciamento de água 
que formam uma paisagem geocultural única, exemplo excepcional de interação humana com o 
meio ambiente. Desde a Montanha Al-Qarah é impressionante a visão de 2,5 milhões de 
tamareiras que formam um cinturão verde nesta que é, desde 1960, a principal região produtora 
de tâmaras. Hospedagem no Hotel Garden Plaza (ou similar). 
 

• Todas as refeições mencionadas no programa; 
• Taxas de entrada e ingressos mencionados no 

programa; 
• Acompanhamento por Guia Brasileiro durante a 

parte terrestre da viagem; 
• Passeios com guia local falando inglês. Sempre 

que necessário o Guia Brasileiro fará a tradução; 
• Serviço de maleteiros nos hotéis em que o 

mesmo é disponibilizado (1 mala por pessoa); 
• Seguro de Viagem e Cancelamento affinity 60 e 

60 Sênior de acordo com a idade do cliente com 
cobertura até 60.000, cobertura para 
cancelamento de viagem (conforme condições ), 
coberturas são expressas em dólar (**A opção 
pelo Seguro é facultativa, ficando reservado ao 
cliente o direito de não adquirir este Seguro – 
cujas respectivas coberturas e condições estão 
expressamente previstas no pacote de viagem. O 
cliente poderá optar, caso seja do seu interesse, 
por adquirir plano com coberturas diferenciadas, 
devendo, neste caso, nos consultar previamente 
sobre a possibilidade e respectivas condições. 

 
IMPORTANTE: Na chegada e na saída, traslados 
incluídos apenas para aqueles que embarcarem nos 
voos estipulados para o grupo. Passageiros que 
optarem por comprar apenas a Parte Terrestre do 
Tour não terão direito à traslados, que poderão ser 
adquiridos separadamente. 
 

NÃO ESTÃO INCLUÍDOS NO PREÇO DO TOUR: 
• Bilhetes Aéreos para os trechos (1) Brasil / Ma-

nama e (2) Jeddah / Brasil; 
• Visto de Turismo para Arábia Saudita para por-

tadores de passaportes emitidos por países para 
os quais o mesmo se faça necessário, nem ser-
viço de despachante. Consulte custos e docu-
mentação necessária. 

• Portadores de passaportes emitidos por outros 
países, favor consultar. 

• Refeições não mencionadas no programa; 
• Bebidas durante as refeições incluídas no pro-

grama; 
• Licença para fotografar e/ou filmar em áreas pú-

blicas e/ou privadas sempre que necessária; 
• Despesas de caráter pessoal, tais como bebidas, 

souvenires, lavanderia, etc; 
• Gorjetas para Guias e Motoristas; 



05 DE FEVEREIRO DE 2023 – DOMINGO 
AL HOFUF – RIAD 
Café da manhã no hotel. Percurso rodoviário atravessando a Província de Riad, também conhecida 
como Al-Wosta, até a capital nacional e berço da Arábia Saudita moderna, cidade de 7 milhões de 
habitantes onde o charme do velho mundo encontra a visão do século XXI. Chegada e restante do 
tempo livre para explorar a metrópole, com próspero centro financeiro e importante cenário 
cultural. Rica em história, com inúmeros fortes, palácios e museus, além de alguns dos souks mais 
coloridos do país, Riad fascina. Hospedagem no Hotel Centro Rotana Al Waha (ou similar). 
 

 
 
06 DE FEVEREIRO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
RIAD Pela manhã, visita da Fortaleza Al Masmak, cuja reconquista pelo Rei Abdulaziz bin Abdul 
Rahman bin Faisal Al Saud fez surgir a oportunidade de unificação dos reinos que formaram a 
Arábia Saudita. Construída em 1865, a antiga base militar é hoje um rico museu, com acervo que 
inclui diferentes artefatos históricos, obras de arte, armas, mapas e outros itens que contam a 
história saudita. Continuação até a aprazível região do Centro Histórico Rei Abdulaziz. Ali, em meio 
a um surpreendente espaço verde - super arborizado e com muitas fontes de água -, o antigo 
Complexo Palaciano de Murabba reúne instituições culturais com foco na história do país. A jóia 
da coroa, sem dúvida, é o Museu Nacional. No prédio, de magnífica arquitetura, oito salas de 
exposições enfocam diferentes temáticas da região. Na sequência, visita a um dos mais 
movimentados e populares bazares da cidade, Souq Dera, com impressionante variedade de 
produtos. Subida até a ponte panorâmica do Kingdom Center, prédio com mais de 300 metros de 
altura, para espetacular vista da cidade - uma experiência imperdível para os visitantes que 
passam pela capital. 
 
07 DE FEVEREIRO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
RIAD – USHAIGER – SHAQRAH - BURAIDAH 
Café da manhã no hotel. Saída em percurso rodoviário atravessando região pontilhada por oásis e 
pitorescas vilas que parecem paradas no tempo. Estabelecidas pelos beduínos há cerca de 1.500 
anos, as 
cênicas Ushaiger e Shaqrah são hoje verdadeiros museus vivos a céu aberto, retratos do modo de 
vida antigo em uma Arábia Saudita de antes da exploração do petróleo. Se no passado eram 
visitadas por peregrinos seguindo para Meca que buscavam conforto nas nascentes, olivais e 
palmeirais nos arredores, hoje é nosso o privilégio de percorrer as estreitas vielas ladeadas por 
históricas casas em adobe, algumas perfeitamente restauradas. Chegada a Buraidah, capital da 
região de Al-Qassim, no coração da Península Arábica. Hospedagem no Hotel Radisson Blu (ou 
similar). 
 
08 DE FEVEREIRO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
BURAIDAH - HAIL 
Primeira atração do dia, visita ao maior mercado de camelos do mundo e a experiência de assistir, 
ao vivo, o leilão dos animais. Na sequência, viagem até a região de Hail, considerada a capital de 
todo o deserto da Arábia e cenário do Livro das Mil e Uma Noites. Foi ali que o lendário Hatim al-

• Perdas ou despesas devido a imprevistos, como 
cancelamento de voos, doença, acidentes, blo-
queios de estradas, intempéries, etc; 

• Excursões, passeios, visitas e espetáculos OPCI-
ONAIS que constem ou não no programa e sejam 
oferecidos pelos guias durante a viagem; 

• Exames PCR ou outros que sejam exigidos pelas 
autoridades, atrações ou prestadores de servi-
ços. 

• Qualquer item não expressamente mencio-
nado como incluso. 
 

CONDIÇÕES DE CANCELAMENTO 
• A mais de 30 dias do início da excursão; reten-

ção de 20% do valor da Parte Terrestre; 
• A menos de 30 dias do início da excursão; reten-

ção de percentuais superiores aos acima referi-
dos, desde que correspondentes a gastos efeti-
vamente comprovados pela agência perante a 
EMBRATUR, efetuados em decorrência da desis-
tência do usuário. 

 



Tai, príncipe e poeta famoso por seu altruísmo e extrema generosidade - até hoje reconhecido na 
proverbial frase "mais generoso que Hatim" – teria sido sepultado. Em meio ao árido deserto 
rochoso, visita de dois importantes Patrimônios da Humanidade pela UNESCO: Jabel Umm Sinman 
e Jabal al-Manjor e Raat, notáveis pelos desenhos, esculturas e petróglifos produzidos com antigas 
ferramentas da Idade da Pedra – patrimônio que figura entre os mais antigos registros da 
presença humana na Terra, há cerca de 10.000 anos. Hospedagem no Hotel Golden Tulip (ou 
similar). 
 

 
 

09 DE FEVEREIRO DE 2023 – QUINTA-FEIRA 
HAIL – AL ULA 
Café da manhã no hotel. Percurso rodoviário até Al Ula, capital do antigo Reino de Liã. Também conhecida como Dedã, a cidade teve grande importância 
histórica devido à sua localização estratégica, ao longo da Rota do Incenso, tendo sido agraciada pela influência de diferentes culturas no decorrer dos 
séculos. Caminhar pelas ruas da Cidade Velha é um deleite para todos os sentidos. A Praça Tantora, o Relógio do Sol e as Mesquita de Al Zawiyah e Hamad 
bin Yunus são alguns dos pontos de interesse. Também vale a pena subir até a cidadela para admirar as luzes do fim de tarde se derramando sobre o 
emaranhado de construções em pedra e tijolos de barro. Hospedagem no Hotel Sahari Resort (ou similar). 
 
10 DE FEVEREIRO DE 2023 – SEXTA-FEIRA 
AL ULA – HEGRA – PEDRA ELEFANTE - AL ULA 
Café da manhã no hotel e embarque em confortáveis veículos 4x4 para um passeio super esperado: Hegra, também conhecida como Madain Saleh ou al-
Hijr, o primeiro sítio na Arábia Saudita a ser reconhecido pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade. A segunda maior cidade do Reino Nabateu, que 
tinha em 
Petra, na Jordânia, a sua capital, foi um próspero centro de comércio internacional, e depois de ter permanecido praticamente intocada por quase 2.000 
anos, está aberta para visitação, oferecendo pistas sobre a misteriosa civilização que deixou 111 magníficos túmulos esculpidos nas rochas de arenito. 
Fascinante! Seguindo jornada através de região com impressionantes afloramentos rochosos e cânions, chegada à icônica Jabal-Al’fil, uma das muitas 
maravilhas geológicas de Al Ula. Olhando de longe essa rocha parece um elefante com sua tromba presa ao chão. Com 52 metros de altura é difícil não se 
impressionar com seu tremendo tamanho. Admirar o pôr-do-sol aos pés dessa escultura natural será o presente final para fechar esse fantástico dia! JANTAR 
INCLUÍDO. 
 

 
 
 



11 DE FEVEREIRO DE 2023 – SÁBADO 
AL ULA – MEDINA 
Após o café da manhã, saída em direção a cidade sagrada de Medina, que até pouco tempo era inacessível para não muçulmanos, como até hoje acontece 
com Meca. Caminhada pela Rua Quba, que conecta a mesquita homônima à Grande Mesquita, estabelecida e construída pelo próprio Maomé em local 
adjacente à sua casa, e posteriormente seu local de descanso final. Também chamada de Mesquita do Profeta, é o segundo local mais sagrado para o Islã, e 
uma das maiores mesquitas do mundo. Desde a área circundante, oportunidade para admirar o impressionante prédio (não muçulmanos não são permitidos 
em seu interior). Em seguida, visita ao Museu de Medina, o primeiro e maior museu especializado na história e herança cultural da cidade. O acervo, com 
cerca de 2.000 artefatos, é composto por diferentes coleções arqueológicas, galerias visuais e imagens raras, e também contempla a vida do Profeta. 
Hospedagem no Hotel Le Méridien Medina (ou similar). 
 

 
 
12 DE FEVEREIRO DE 2023 – DOMINGO 
MEDINA – JEDDAH 
Traslado até a estação ferroviária para embarque em moderníssimo trem bala com destino ao segundo maior centro urbano do país e principal polo comercial 
da costa ocidental. Às margens do Mar Vermelho, Jeddah é um ponto de convergência entre as culturas do Oriente Médio, Ásia e Europa, e inspirou artistas 
e escritores ao longo dos séculos. Sua refinada arquitetura antiga, característica do Hejaz, região oeste da península, expressa o gênio criativo de seus 
artesãos. Jeddah Ghair (“Jeddah é diferente”, em tradução livre) é o slogan da cidade, considerada a mais liberal em toda Arábia Saudita. Hospedagem no 
Hotel Centro Shaheen Jeddah by Rotana (ou similar). 
 
13 DE FEVEREIRO DE 2023 – SEGUNDA-FEIRA 
JEDDAH 
Visita de Al Balad, núcleo inicial da cidade. Estabelecida no século VII d.C. como um importante porto para as rotas comerciais do Oceano Índico, Jeddah, ao 
longo dos séculos, segue escoando mercadorias para Meca, a apenas 65 quilômetros de distância, e servindo também de porta de entrada para os peregrinos 
muçulmanos que chegam por mar. Seu centro histórico, Patrimônio da Humanidade pela UNESCO, teve as muralhas que o circundavam derrubadas na 
década de 1940, mas o mesmo não aconteceu com seus prédios, hoje restaurados e transformados em lojas de produtos locais, cafés e museus. Suas 
fabulosas casas estilo jeddawi, com decoração em madeira talhada, são super fotogênicas! A identidade arquitetônica de Jeddah é notável não só pelas 
casas-torre ,construídas no final do século XIX pelas elites mercantis, mas também pelas casas baixas de pedra coral, mesquitas, arrábidas, souqs e pequenas 
praças públicas que, juntas, compõem um espaço vibrante, proporcionando aos visitantes experiências memoráveis. 
Photo by Broad CC-BY-SA-3.0 Photo by Richard Mortel CC-BY-2.0 Photo by Richard Mortel CC-BY-2.0 
 
14 DE FEVEREIRO DE 2023 – TERÇA-FEIRA 
JEDDAH – TAIF – JEDDAH 
Café da manhã no hotel. Dia dedicado a conhecer a milenar Taif, situada em região montanhosa e reconhecida pela produção de rosas damascenas. Localizada 
a 1.800 metros de altitude em um vale no lado leste das montanhas Hejaz, a cidade fica no cruzamento de duas das mais importantes estradas históricas 
na Península Arábica: a Estrada do Incenso, que se originou no Iêmen há mais de 3.000 anos, e a Estrada de Meca, palco da maior peregrinação em todo o 
mundo nos dias atuais. Em nosso passeio por um dos destinos de verão favoritos dos sauditas - que procuram o clima agradável oferecido pela altitude –, 
passagem pelos diversos mirantes e antigos palácios construídos pela elite saudita. E mais: visita de fazenda de rosas e do antigo Souq. Regresso à Jeddah. 



 
 
15 DE FEVEREIRO DE 2023 – QUARTA-FEIRA 
JEDDAH 
No Aeroporto internacional de Jeddah, embarque em voo de retorno ao Brasil (Parte aérea não incluída. Voos sugeridos: TK095, às 02h05 de Jeddah, e 
TK193). 
 
VESTUÁRIO 
Código de vestimenta para estrangeiros - Feminino 
• Vestir-se sempre com modéstia, cobrindo os joelhos e os ombros. Os tecidos das roupas não devem ser transparentes, nem estar colados ao corpo. 
• Camisas sem mangas, vestidos curtos, tops soltos, shorts curtos, tops curtos, minissaias e biquínis são estritamente proibidos. Maquiagem com cores 
vivas deve ser evitada. 
• O hijab (véu que se coloca ao redor da cabeça) e o niqab (véu que deixa somente os olhos à mostra) são opcionais para as turistas, mas em alguns lugares 
mais tradicionais - como a cidade de Riad -, usar um lenço na cabeça pode ser necessário. 
• A abaya (vestido longo preto) não é obrigatória para turistas nas ruas, mas deve ser usado para entrar nas mesquitas. 
• Joias que representem qualquer outra religião que não o Islã devem ser mantidas dentro das roupas, não podendo estar visíveis. 
Código de vestimenta para estrangeiros - Masculino 
• Não há obrigação de usar o thobe ou thwab, traje tradicional, mas sempre cobrir os ombros e as pernas. 
• Não vestir jeans skinny, camisas sem mangas e shorts. Jamais tirar a camisa em público. 
• Além de relógio de pulso e aliança de casamento, qualquer outra joia, incluindo pulseiras e colares - principalmente em ouro -, é considerada inadequada. 
 
VACINA DE FEBRE AMARELA 
É necessária a apresentação do Certificado Internacional de vacina contra a Febre Amarela. 

 


