
 

 

        

 

 

 

HOTÉIS 

   

2 PAX 

 

4 PAX 

 

6 PAX 

 

Single 

Supplement 

 

Holiday Inn 

Baku 
USD 1.969 USD 1.313 USD 1.063 USD 350 

Hilton Baku USD 2.188 USD 1.532 USD 1.275 USD 538 

 
O pacote inclui: 
 

-Acomodação com café da; tours privativos com guia em espanhol ou português, 

traslados in/out privativos com assistência em espanhol; refeições mencionadas no 

itinerário (1 jantar); taxas e impostos;  

 

O pacote não inclui: 
 

-Refeições não mencionadas; bebidas em hotéis e restaurantes; gastos pessoais; 

gorjetas e gratificações; suplementos para jantares de Gala Natal e Ano Novo. 

 

 

 

 

Preços e Condições 2018 (em USD por pessoa) 

Válidos até outubro/2018 sujeitos à alteração sem aviso prévio. Hotéis 

sujeitos à disponibilidade.  

Reservas ou maiores informações: 
 

EXPLORANDO O AZERBAIJÃO 

BY TEKSER DMC 

5 Dias / 4 Noites 

Destaques: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Guias em português ou espanhol 

 

Dia 1: Baku 
Chegada em Baku. Assistência no aeroporto em espanhol e transfer para o hotel. 

Tempo livre até saída para jantar em um restaurante local, com direito a um 

cooking class para aprender um prato típico do país. 

 

Dia 2: Baku / Ateshgah / Baku 
Café da manhã no hotel e saída para vista de Ateshgah, conhecido como Templo 

do Fogo, um antigo templo religioso. Em seguida, visita a Villa Petrolea, uma antiga 

residência de uma importante família local. Depois do almoço em um restaurante 

local, passeio de barco compartilhado. Retorno ao hotel para pernoite. 

 

Dia 3: Baku / Gobustan / Baku 
Após o café da manhã, saída para day tour por Gobustan, uma área montanhosa 

do país com incríveis belezas naturais e muitas artes rupestres. Retorno a Baku 

para pernoite.  

 

Dia 4: Baku / Gala / Baku 
Café da manhã no hotel e saída para visita ao Museu Etnográfico ao ar livre, 

construído sob um sítio arqueológico. Em seguida, visita ao Povoado de 

Mehemmedli e à península de Absheron. Retorno a Baku para pernoite  

 

Dia 5: Baku 
Café da manhã no hotel e visita ao icônico Centro Heydar Aliev, símbolo da 

modernidade do país. Após a visita, traslado ao aeroporto.  

  

 
 
 

 


