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CÓD: A G T U 0 6

DIA 1 - EREVAN 
Chegada em Erevan. Transfer para o hotel com 
assistente de língua espanhola. Chegada ao hotel 
e check-in.

DIA 2 - EREVAN
Café da manhã no hotel e manhã livre. Saída 
do hotel às 12:00 para um city tour de meio dia. 
Vamos começar com um passeio pela cidade velha, 
visitando a Cascata de Erevan, o Museu de História, 
o Mercado de Vernissage e o Old Manuscript 
Museum. Regresso ao hotel.

DIA 3 - EREVAN 
Café da manhã e saída do hotel para excursão de 
dia completo. De manhã visita a Khor Virap, lar do 
histórico Monte Ararat, e depois continuação para 
tour em Echmiatsin. Depois do almoço, retorno a 
Yerevan e visita ao Museu do genocídio. Regresso 
ao hotel em Erevan e alojamento.

ARMÊNIA EXPRESS
4 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslado privados de chegada e saída;

• passeios privados com guia de língua espanhola;

• Refeições de acordo com o itinerário.

 

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais.

• Hacer una caminada por el centro historico de Erevan;

• Volver a la época medieval visitando el monasterio de 
Geghard.

SAÍDAS:  Diárias

CIDADE

EREVAN Tufenkian His tor ic Double Tree by Hi l ton Marr iot  Yerevan

A PARTIR DE USD 1.212 USD 1.180 USD 1.307

DIA 4 - EREVAN 
De manhã visita ao Templo Garni e Mosteiro 
de Geghard. Depois da visita, retorno a Erevan 
e tempo livre para fazer compras. Jantar de 
despedida no restaurante “Taverna” Yerevan” 
com música folclórica.

DIA 5 - EREVAN 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto.


