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A OSÍRIS TRAVEL foi fundada em 
Janeiro de 2001 e ao longo dos anos 
tem adquirido a experiência, os 
recursos e o know-how necessários 
para organizar qualquer viagem, 
evento ou conferência com os mais 
altos  padrões de excelência e 
qualidade.

Actualmente, contamos com cerca 
de 50 profissionais e queremos fazer 
de cada cliente o mais importante, 
pois acreditamos que todos os nossos 
parceiros merecem o total empenho 
e dedicação. Por isso, pensámos esta 
brochura só para si.
 
Com esta brochura queremos que 
conheça alguns dos melhores e mais 
luxuosos locais do mundo.
 
Esperamos despertar-lhe o desejo 
de ir mais longe e de descobrir novos 
destinos e sensações. Para nós, não 
basta viajar.

Queremos que tenha a melhor viagem 
de sempre!

Oferecemos os melhores itinerários, 
passeios e excursões, com estadia 
nos hotéis mais bonitos do mundo.

Deixe-se Seduzir pelos destinos 
OSÍRIS TRAVEL. Venha visitar-nos e 
marque a sua viagem!
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A IRLANDA É UM DOS PAÍSES MAIS 
BONITOS DA EUROPA. AS SUAS 
PAISAGENS VERDES DE PERDER A 
VISTA SÃO INDESCRITÍVEIS. OS SEUS 
CASTELOS HISTÓRICOS, AS FAMOSAS 
DESTILARIAS E AS CIDADES DE 
GENTES SIMPÁTICAS E CALOROSAS 
FAZEM DESTE PAÍS UM DOS 
SEGREDOS MAIS DESLUMBRANTES 
DA EUROPA.

IRLANDA



Nesta viagem poderá conhecer o melhor que 
esta região tem para oferecer. Comece a sua 
visita pela Destilaria Old Jamesson, onde vai 
descobrir todo o processo de fabricação deste 
famoso whisky. De seguida visite a cidade. 
Esta viagem mostrará as diferenças entre a 
parte antiga e a parte moderna de Dublin.

Jante num dos mais acolhedores restaurantes 
nos arredores de Dublin, o Abbey 
Tavern. Durante o jantar 
vai assistir a um show de 
música e danças típicas 
irlandesas.

Percorra o caminho até à 
região de Wicklow e visite a 
Powerscourt Estate and Gardens, 
considerado pelos irlandeses 
como o Jardim da Irlanda. São 
19 hectares de belos jardins 
temáticos, dos quais destacamos o 
Jardim Japonês e o Jardim Italiano. 
Para almoçar, sugerimos a Quinta de 
Ballyknocken, tipicamente Irlandesa. 

Por fim, jante no restaurante Fado at the 
Mansion House, localizado na zona histórica 
da cidade. Este restaurante é considerado 
um dos melhores de toda a Irlanda, devido 
aos seus famosos cozinhados e salas de 
decoração requintada.

CLIMA
A Irlanda tem um clima relativamente ameno mas o estado do tempo em qualquer uma das estações do ano 
é muito incerto e difícil de prever. A temperatura média anual é de cerca 10°C, sendo 7°C uma temperatura 
perfeitamente normal para Janeiro e 16°C para Julho ou Agosto. Os melhores meses para visitar a Irlanda 
são Junho e Setembro, quando o tempo é normalmente melhor. 

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Dublin, é uma cidade simpática e calorosa. Esta capital europeia tem um sem número 
de surpresas para oferecer aos seus visitantes: Phoenix Park, St. Stephen’s Green, o 
Castelo de Dublin, as suas igrejas e catedrais, como a Christ Churche a St. Patricks 
Cathedral e ainda a bebida lendária da Irlanda, o Whisky,são algumas pequenas pistas 
para se descobrir todas as belezas de Dublin.

Perca-se pelas suas ruas e conheça os pubs mais acolhedores onde alguma vez esteve.



PRAGA É UMA DAS MAIS BELAS 
CIDADES EUROPEIAS, CONHECIDA 
NÃO SÓ PELA SUA BELEZA 
MAS TAMBÉM PELO ESTADO DE 
CONSERVAÇÃO DOS SEUS EDIFÍCIOS. 
VISITAR PRAGA É ENTRAR NUM 
MUSEU AO AR LIVRE E APRECIAR 
TODAS AS SUAS MARAVILHAS, OS 
CASTELOS, AS IGREJAS, OS MUSEUS 
E AS SALAS DE ESPECTÁCULOS. NÃO 
É DE ADMIRAR QUE TENHA SIDO 
CLASSIFICADA PELA UNESCO COMO 
PATRIMÓNIO MUNDIAL.

REPÚBLICA CHECA



Percorra a pé os seus bairros históricos e visite o Castelo, o 
Bairro Pequeno, a Cidade Velha, a Cidade Nova e Josefov, o 
antigo gueto judeu. Sugerimos que comece pelo Bairro do 
Castelo de Praga, que ainda hoje é a residência oficial do 
Presidente da República. 

Admire o espectacular estado de conservação da Basílica 
de São Jorge, igreja românica da cidade, a Catedral de 
São Vito, símbolo gótico de Praga, e o Palácio Real, com 
a sua admirável colecção de arte. Aqui, encontramos 
obras tão singulares como “Uma Jovem ao Toucador” e “A 
Assembleia de Deuses Olímpicos” de Rubens.

Passeie pela Travessa Dourada, uma das ruas mais 
coloridas de Praga, onde viveram os ourives da cidade, os 
guardas do castelo e ainda o famoso escritor Kafka. Visite 
também a Cidade Velha, onde se encontrava no século XI o 
principal mercado de Praga.

CLIMA
A República Checa tem um clima continental moderado. O Verão, de Junho a Agosto, é muito agradável, 
com temperaturas entre os 13ºC e os 24ºC. No Outono e Primavera chove muito e as temperaturas são 
muito baixas.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Em qualquer lugar, a qualquer hora, podemos ser apanhados pela música. Por toda a 
cidade encontra músicos de rua, clubes de jazz e salas de espectáculos com concertos 
diários que marcam de forma inesquecível.



A NORUEGA FICA SITUADA NO 
EXTREMO NORTE DA EUROPA E É 
CONHECIDA PELOS SEUS ENÓMENOS 
NATURAIS, EM PARTICULAR O 
SOL DA MEIA-NOITE E A AURORA 
BOREAL, AS CONHECIDAS “LUZES DO 
NORTE”. EXISTEM POUCOS LUGARES 
NO MUNDO QUE OFERECEM 
UMA VISTA TÃO MAGNÍFICA 
COMO OS FIORDES DA NORUEGA, 
POIS TANTO PODEM SER MUITO 
PROFUNDOS E ESTREITOS, COMO 
MONTANHAS ABRUPTAS, FÉRTEIS 
TERRAS AGRÍCOLAS E PRÓSPERAS 
OMUNIDADES PISCATÓRIAS.

NORUEGA



Nestes cinco dias de viagem pela Noruega vai poder 
descobrir algumas das mais bonitas paisagens da Europa.

Comece a sua visita por Bergen, uma pequena vila 
de grandes riquezas culturais, passando pelo famoso 
mercado de peixe e flores, a Bryggen Harbour, o antigo 
bairro hanseático e a Igreja de Maria. Siga depois ao Monte 
Floien, para apreciar uma panorâmica da cidade e dos 
fiordes.

Admire a paisagem numa viagem ao longo do Fiorde 
Hardanger até à cidade de Voss. Aprecie a espectacular 
cascata Tvidenfoss que, segundo dizem, é a fonte da eterna 
juventude.

Subida a Stalheim, para apreciar a vista dos Picos e do Vale 
Naeroy e visita a Gudvangen e ao túnel de Flam. Embarque 
no famoso comboio Flam, considerado como o mais audaz 
e hábil trabalho de engenharia da história dos caminhos de 
ferro da Noruega.

Percorra o Naeroy e o Fiorde Sogne até Slinde num cruzeiro 
onde pode desfrutar das maravilhas que a natureza 
esculpiu nesta região. Aprecie um cenário de quedas de 
água, montanhas rochosas, cumes cobertos de neve e uma 
enorme variedade de vida selvagem.

Prepare-se para mais um dia cheio de surpresas com 
partida pelo Fjaerlanroad, onde vai admirar o glaciar 
Boyumbreen. Passagem pelo túnel Fjaerland até Skei. 
A viagem segue de seguida para Anda, por ferry até Lote 
e Maurstad com nova paragem em Arvik, nas ilhas de 
Gurskay e em Hareidlandet. Por fim, nova travessia de ferry 
de Hareid até Sulassundet, de onde se chegará a Alesund, 
construída no meio do Atlântico, no centro de um grupo de 
ilhas.

PRÓXIMO DESTINO: MAGERHOLM
Aqui, atravessará de ferry para Orneset. De seguida poderá 
descer até à pitoresca aldeia de Hellesylt e embarcar num 
cruzeiro pelo Fiorde Geiranger. Durante o cruzeiro, o ferry 
passará por várias quedas de água, tais como, o “Véu da 
Noiva” e as “Sete Irmãs”. No último dia saia em direcção 
às montanhas Grotli até Lome de seguida pelo lago Vaga. 
Desça até ao vale Gudbrands e visite Lillehammer, a cidade 
límpica de 1994. Continue a viagem pelo Lago Mjosa até 
Oslo…

CLIMA
A Noruega fica situada no extremo norte da Europa e a temperatura média anual varia entre os 8°C e níveis 
abaixo dos 0ºC, ao longo da costa ocidental e nas montanhas, respectivamente. As temperaturas de Verão 
são mais amenas e sobem muitas vezes até aos 25ºC.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

De forte tradição cultural, a Noruega representa a música, a literatura e a arte. 
Sugerimos, por isso, uma visita aos seus inúmeros museus para apreciar a história deste 
país de longa tradição marítima. Durante os cinco dias de duração desta viagem, aproveite 
para saborear a gastronomia local, almoçando ou jantando nos diversos restaurantes da 
região. É deliciosa!



700 KM DE COSTA, ONDE PODERÁ 
DESFRUTAR DE PRAIAS LIMPAS E 
POUCO FREQUENTADAS, DE SOL 
SEMPRE PRESENTE. ESTA CIDADE 
DOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
APRESENTA UM EXCELENTE LEQUE 
DE RESTAURANTES, BARES, CLUBES 
NOCTURNOS, CAMPOS DE GOLFE, 
MARINAS E CENTROS COMERCIAIS, 
QUE FAZEM DELE UM DOS MELHORES 
DESTINOS TURÍSTICOS DO MUNDO.

DUBAI



Percorra a parte histórica desta maravilhosa cidade e 
visite alguns dos seus monumentos e museus, como o 
Mosteiro de Jumeirah e Bastakia e o museu do Dubai, no 
forte Al Fahidi.

Embarque nos táxis aquáticos que o vão levar pela enseada 
até à área das especiarias e do ouro. No final desta viagem, 
percorra as ruas típicas da cidade com as suas mais de 
200 lojas.

De Al Fujayrah, passando por Sharjha, poderá ainda 
observar as diferentes terras dos Emiratos Árabes Unidos 
e ficar longe da confusão e do reboliço da cidade. Descubra 
os maravilhosos campos agrícolas da zona de Dhaid e as 
montanhas de Hajar.

A partir de Masafi começa a viagem pelas montanhas, 
por leitos de rios secos. Visite o mercado de peixe, em 
Dibba, onde pode admirar a abundância e a variedade de 
peixes coloridos desta localidade. Continuando pela costa, 
vai passar por várias aldeias de pescadores. Paragem 
obrigatória no Mosteiro de Bidayia (o mais antigo dos 
Emiratos Árabes unidos) para uma breve visita.

Visite ainda a cidade de Fujairah e o seu forte. Percorra as 
margens do Rio até à cidade de Ras al Khaimah e conheça 
esta cidade e o seu Museu.

Descubra Abu Dhabi, visitando a parte antiga da cidade e 
a exposição sobre o Petróleo. Nesta exposição vai ver um 
filme que demonstra o espectacular desenvolvimento da 
cidade de Abu Dhabi durante estes últimos 30 anos.
Visite o mercado de tapeçarias onde encontra uma 
variedade enorme de tapeçarias de todo o mundo. O 
percurso continua pela 
parte antiga dos “Souks” 
com paragem no topo 
de uma cascata, de onde 
pode observar a azáfama 
diária desta cidade, bem 
como ouvir o magnífico 
dialecto de Abu Dhabi. A 
viagem termina com uma 
breve visita a um estaleiro 

onde, ainda hoje, se fabricam as embarcações típicas de 
há séculos atrás.

Um safari pelo deserto vai transportá-lo através de 
dunas douradas até ao magnífico pôr-do-sol Árabe. No 
acampamento principal, passará os momentos mais 
maravilhosos de toda a viagem. Experimente o passeio de 
camelo. Participe também num safari de dia inteiro pelo 
deserto de Liwa. Liwa é um deserto em forma de quarto 
crescente e as suas dunas erguem-se até 200 metros do 
solo. Formadas há milhões de anos atrás, reflectem o 
domínio da direcção dos ventos.

Visite Al-Ain e conheça o mais importante Museu dos 
Emiratos Árabes Unidos, onde pode apreciar o tesouro 
real e artefactos antigos, como os célebres manuscritos 
Árabes, encontrados numa escavação localizada nos 
arredores da cidade. Este passeio vai levá-lo a um mercado 
de camelos onde pode admirar estes magníficos animais. 
A viagem continua em direcção à aldeia Oásis de Buraimi, 
situada em território Omani. Nesta localidade pode ainda 
observar o mais antigo sistema de irrigação (Falaj) com 
aproximadamente 200 anos e que ainda hoje é utilizado. 
A Viagem termina com um passeio pelos jardins de Hili e 
por várias escavações arqueológicas. Para terminar visite 
Hatta e o Hatta Fort & Village e jante numa embarcação 
típica ao largo da enseada.

CLIMA
Clima tipicamente tropical, ameno durante todo o ano, com uma temperatura média a rondar os 27ºC º, que 
pode subir em Janeiro até aos 40Cº.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Nesta viagem vai recuar no tempo através das cores, cheiros e imagens de locais 
históricos que convivem lado a lado com um estilo de vida cosmopolita e moderno. Visitar 
o Dubai é uma experiência única e um destino exótico da mais alta qualidade.



EMBARQUE NUMA VIAGEM QUE 
O LEVARÁ A TESTEMUNHAR UMA 
DAS CIVILIZAÇÕES MAIS NOTÁVEIS 
DA HISTÓRIA DA HUMANIDADE. 
DONO DE UMA BELEZA QUASE 
MÁGICA, O EGIPTO É ÉGIDE DA 
MEMÓRIA. UM ENCONTRO ENTRE 
GENTES, PAISAGENS E TEMPLOS 
QUE NOS TRANSPORTAM NAS 
AREIAS DO TEMPO ATÉ UM PASSADO 
ABSOLUTAMENTE MEMORÁVEL. O 
EGIPTO APRESSA-NOS A DESCOBRIR 
OS PUZZLES INCOMPLETOS 
DA CULTURA QUE MARCOU 
INDELEVELMENTE A HERANÇA 
IMAGÉTICA DO NOSSO SER. NAS 
MARGENS DO RIO NILO PERFILA-SE 
O SOL POR DETRÁS DO HORIZONTE. 
VIAJE PELA SUMPTUOSA RIQUEZA 
ARQUEOLÓGICA, DESCUBRA 
REINADOS DE FARAÓS E TEMPLOS 
MAJESTOSOS. A REMINISCÊNCIA 
DE EXPERIÊNCIAS, A ERUDIÇÃO 
PELA CIÊNCIA, A CERTEZA PELA 
MATEMÁTICA, A ESCOLHA CERTA 
PARA QUEM BUSCA A DOCE 
CONTEMPLAÇÃO…

EGIPTO



Embarque num cruzeiro até Aswan e durante o trajecto visite o Obelisco inacabado “High Dam” e o Templo de Philae. 
Passeie de Felluca pelas ilhas de Aswan.

A viagem continua até Kom Ombo, passando por Edfu, onde pode visitar o Templo e conhecer os segredos entre Edfu e 
Luxor. Descubra Karnak, incluindo o Vale dos Reis, o Vale das Rainhas, o Colosso de Memnon e o Templo de Hatshepsut. 

Regresse ao Cairo para visitar as Pirâmides de Gize, a Esfinge e o Museu do Egipto. Percorra Cairo à noite e descubra uma 
outra cidade que acorda com o pôr-do-sol.

CLIMA
Durante grande parte do ano o clima é quente e seco. Nos meses de Inverno, de Dezembro a Fevereiro, 
a temperatura média é de 20º. As noites de Inverno podem baixar até aos 8 graus.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

O Cairo, a gloriosa capital do Egipto, é considerado a jóia do Oriente e o berço da civilização. 
Dois mil anos da cultura islâmica, judia e cristã, em simbiose com a anciã Memphis, 
cidade egípcia onde se localizam as pirâmides, considerada uma das sete maravilhas do 
mundo Cairo promete uma viagem inesquecível pelas areias do tempo, onde passado e 
presente fundem-se num só.



VENHA DESCOBRIR A SELVA 
AFRICANA COM TODOS OS SEUS 
ENCANTOS E CONHECER ALGUNS 
DOS SEUS PARQUES NATURAIS, 
COMO O “PILANERSBERG NATIONAL 
PARK”, ONDE PODE ADMIRAR 
NO SEU HABITAT DE ORIGEM OS 
“BIG FIVE” (LEÕES, ELEFANTES, 
RINOCERONTES, BÚFALOS E 
LEOPARDOS).

ÁFRICA DO SUL



CIDADE DO CABO
Inicie o seu passeio por uma visita à Península da Cidade 
do Cabo e conheça o Cabo da Boa Esperança e a antiga
cidade colonial de “Simon’s Town”. Não deixe de explorar 
as belíssimas cascatas Vitoria e Alfred.

No centro da cidade encontra alguns locais de grande 
interesse, como o Mercado das Flores, o Museu Marítimo,
o Two Oceans Aquarium, e o Museu/Prisão Robben Island, 
no qual esteve encarcerado Nelson Mandela.

Para quem gosta de caminhadas e de bicicleta, a Cidade 
do Cabo tem também para oferecer percursos de grande 
beleza. Na estação de “Spier Monument” embarque num 
comboio típico dos anos 50 que o vai levar a percorrer as 
belas paisagens vinícolas da África do Sul até à cidade de 
“Stellenbosh”. Nesta cidade universitária, a segunda mais 
antiga da África do Sul, aproveite para visitar a zona das 
vinhas, onde se produzem os melhores vinhos de África.

Não perca os famosos espectáculos “The Estravaganza”, 
que dá a conhecer o melhor de toda a África do Sul, e o
“African Footprint”, no “Globe Theatre”, que reúne uma 
variedade de estilos de música e de dança. Viaje até à Gold 
Reef City, cidade réplica de uma mina de ouro do século 
passado e desfrute dos seus milhares de quilómetros de 
costa, com óptimas praias e um sol sempre radioso. 

SUN CITY
Sun City é uma cidade construída com o objectivo de se 
tornar o maior empreendimento turístico da África do 
Sul. No Parque Nacional de Pilanesberg, um dos maiores 
do país, pode observar mais de 10.000 espécies animais 
diferentes. 

Através dos mais variados empreendimentos, Sun City 
tem muita diversão para oferecer: uma ponte que simula 
uma erupção vulcânica, casinos, um jardim zoológico, um 
magnífico auditório em forma de concha e ainda
vários campos de golfe.
JOANESBURGO
Em Joanesburgo, não pode deixar de visitar o famoso Bairro 
Newton onde encontra a primeira mina de ouro alguma vez 
explorada na cidade, o Museu Mafrica, um antigo mercado 
de frutas e a African Herbalist Shop. Pode ainda tomar uma 
bebida no mais antigo pub de Joanesburgo, o Guild Hald ou 
ir ao teatro no Market Theater.

Os arredores de Joanesburgo oferecem aos seus visitantes 
a oportunidade de entrar no mundo da vida selvagem
africana, através dos parques e reservas naturais 
existentes. No Bairro do Soweto, verdadeiro marco da vida 
do país e um dos locais mais procurados pelos turistas, 
pode fazer uma visita guiada à casa onde viveu Nelson 
Mandela.

CLIMA
A África do Sul caracteriza-se pela sua constante luminosidade solar, por isso recomendamos o uso de 
chapéu e protector solar. O pico do Inverno é no mês de Julho e o Verão ocorre nos meses de Dezembro e 
Janeiro. O clima varia entre o mediterrânico na Península do Cabo, o subtropical na costa Kwazulu-Natal e 
região interior do nordeste e o temperado nas regiões do planalto.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

A Cidade do Cabo é conhecida por ser a mais bela cidade do mundo, de cenário 
espectacular, fantásticas atracções naturais e cerca de 150 km de areais brancos. As 
suas praias paradisíacas são um dos principais pólos de atracção turística. Nestas praias 
tem a oportunidade de ver ao vivo a vida selvagem: uma colónia de pinguins na praia 
de Boulders e as baleias, em False Bay Seaboard. Esta viagem de 7 dias oferece-lhe a 
oportunidade de passear e descobrir alguns dos mais fantásticos locais da África do Sul.



NOVA IORQUE

NOVA IORQUE É FASCINANTE, A 
MAIS FASCINANTE DE TODAS AS 
CIDADES. SEDUZ E ATRAI. TALVEZ 
AS LUZES OFUSCANTES, A ENERGIA 
ELECTRIZANTE QUE SE VIVE NAS 
SUAS RUAS, O APELO DESENFREADO 
AO CONSUMO, A RAPIDEZ COM QUE 
TUDO SE PASSA, O TURBILHÃO 
DE GENTE... AQUI TUDO PODE 
ACONTECER.



Comece o seu percurso pelo Central Park, um 
magnífico jardim, decorado com inúmeros lagos e 
espaços desportivos e culturais. De seguida, siga 
para outro lugar comum – a Estátua da iberdade – 
presente francês dedicado aos EUA em sinal de amizade.

O Empire State Building e o Iron Building são dois 
ormidáveis monumentos à grandeza desta cidade. Já 
ambos foram, em tempos, os maiores edifícios do mundo e 
representam hoje duas das maiores atracções turísticas da 
cidade. Passe pela Ponte de Brooklin, considerada a oitava 
maravilha do Mundo, e visite o Rockefeller Center, um dos 
grandes marcos da Quinta Avenida, o primeiro complexo 
de edifícios do mundo a concentrar simultaneamente 

escritórios, 
lojas, restaurantes, 

entretenimento e jardins. 
Construído entre 1931 e 1940, ainda hoje 

continua a merecer a nossa visita, especialmente em 
Dezembro, quando as iluminações de Natal são colocadas 
e o ringue de patinagem fica repleto de gente.

Termine esta viagem passando por alguns dos melhores 
museus da cidade, o Metropolitan Museum, o Museum 
of Modern Art e o Museum of Television & Radio. Para 
terminar uma semana em cheio, vá até à Marina do World 
Yacht e desfrute de um passeio de barco pelo Rio Hudson, 
com jantar a bordo.

CLIMA
Nova Iorque tem um clima temperado, seco no Verão e frio no Inverno, com chuva e neve. Evitar os meses 
de Outubro e Novembro quando as nuvens baixas condensam a poluição.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Passado o primeiro impacto, a sensação é de déjà vu. Onde quer que vamos, tudo nos 
parece familiar: os táxis amarelos, o fumo característico que sai das condutas do metro 
nos dias frios, os edifícios, as fardas dos polícias... Tudo oque tão bem conhecemos dos 
filmes está vivo, e passa mesmo ao nosso lado… É o “american way of life”.



CUBA

INÚMEROS LOCAIS HISTÓRICOS 
POR ONDE O TEMPO PARECE NÃO 
PASSAR. HAVANA É UMA JANELA 
PARA SÉCULOS DE CULTURA E 
HISTÓRIA, É SENTIR NO AR QUE SE 
CHEGOU À CAPITAL DA ILHA MAIS 
CARISMÁTICA DO PLANETA. CUBA, 
TERRA DE FIDEL CASTRO E DOS 
MELHORES CHARUTOS DO MUNDO.



HAVANA
Na mística Havana comece por visitar a Fundação Havana 
Club, onde pode provar o famoso Rum Cubano, e a Fábrica 
de Tabaco, onde pode assistir ao processo de elaboração 
dos mais célebres Charutos do mundo.

Percorra a pé as ruas da velha cidade de Havana e visite o 
seu bairro mais antigo, Havana Velha. Percorra as ruelas 
e os becos, os castelos e as fortalezas, os museus e as 
igrejas e as construções de estilo colonial espanhol.

À noite, viaje num dos carros antigos ao seu dispor até ao 
famoso cabaré “Tropicana”, onde pode desfrutar de um 
delicioso jantar e de um magnífico show caribenho. 

Viaje para Cinfuegos com paragem na Fazenda Fiesta 
Campesina. Descubra a bonita Trinidad, cidade declarada 
pela UNESCO como Património da Humanidade. Passeie 

até à Plaza Mayor, e descanse no seu bonito jardim central. 
Visite ainda os simbólicos monumentos da cidade: a igreja 
da Santísima Trinidad, o Museu Romântico e a igreja de 
San Francisco de Asís. Paragem no bar “La Canchánchara” 
para tomar uma bebida típica da região. Embarque na 
Marina Gaviota em direcção a Cayo Blanco.

Durante a viagem aprecie um delicioso banho com os 
Golfinhos, no Rancho Cangrejo, e a visita à Barreira 
Coralina onde é possível fazer Snorkeling.

VARADERO
Em Varadero embarque no Catamarã em direcção a Cayo 
Blanco. Esta pequena viagem reserva-lhe uma surpresa: 
uma paragem no Rancho Cangrejo para um delicioso 
banho com os Golfinhos! Visite também a Barreira Coralina 
onde é possível fazer Snorkeling e regresse até à Marina de 
Gaviota num barco à vela.

CLIMA
Muito quente e húmido. As temperaturas variam entre os 36 graus centígrados no pico do Verão e os 23 
graus no Inverno.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

O seu bairro histórico, “Habana Vieja”, declarado Património da Humanidade pela 
UNESCO, a Catedral de “La Habana“, cuja construção remonta ao ano de 1704,
“La Bodeguita del  Médio”, bar celebrizado por Hemingway e, o Capitólio, réplica do edifício 
dos Estados Unidos com o mesmo nome, representam parte da herança de Havana que 
nunca é demais rever.



BRASIL

O BRASIL É FAMOSO POR FASCINAR 
AS PESSOAS DE UMA FORMA 
MÁGICA. AS SUAS PAISAGENS 
MAGNÍFICAS E GENTE ALEGRE, 
BONITA E DESCONTRAÍDA, FAZEM 
ESTE PAÍS UM DOS DESTINOS 
MAIS APETECÍVEIS PARA UMAS 
FÉRIAS. BRASIL É PRAIA, PAISAGEM, 
HISTÓRIA, CALOR, RITMO, SAMBA E 
CARNAVAL!



Em Florianópolis visite as praias internacionalmente 
conhecidas pela sua beleza e os inúmeros pontos de 
interesse histórico.

Das oficinas e pinturas rupestres, que testemunharam a 
Ocupação indígena, até igrejas e casarios que remontam 
aos tempos da colonização açoriana, Florianópolis tem 
inúmeras atracções que o conquistarão num abrir e 
fechar de olhos. As dunas, as lagoas, as cachoeiras e as 
escavações arqueológicas são algumas das atracções 
mais conhecidas da região.

Na visita a Ouro Preto percorra os seus principais pontos 
turísticos, a saber: Igreja do Pilar, Museu de Arte Sacra, 
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, túmulo do Mestre 
Aleijadinho e o Museu do Aleijadinho. Conheça este centro 
urbano barroco bem conservado e os belos exemplares de 
arquitectura civil e religiosa, que fez dela Património da
Humanidade em 1980.

Em Belo Horizonte visite os seus fantásticos parques 
e jardins, que fazem desta cidade um modelo na área 
ambiental, e propiciam agradáveis momentos de convívio 
e lazer aos seus visitantes. Destacam-se o Bairro da 
Pampulha, uma moderna zona habitacional com um lago 
artificial, a Capela de São Francisco de Assis e a zona 
de Savassi, com inúmeras lojas das melhores marcas. 
Sabará, Tiradentes, Mariana, Diamantina, São João Del 
Rei e as belas grutas da Lapinha e de Maquiné são locais 
de visita obrigatória. Congonhas oferece-nos o santuário 
Bom Jesus de Matozinhos, criado à semelhança do seu 
congénere de Braga, e eleito Património da Humanidade. 

Na segunda metade da viagem vai poder descobrir um 
dos mais belos locais do mundo - o Pantanal. O Pantanal é 
uma celebração da vida selvagem. Com a sua flora e fauna 
únicas, é um local fantástico para se visitar. Por todos os 
lados, centenas de pássaros rasgam os céus e embelezam 
as copas das árvores.

Aproveite esta viagem ao coração do Brasil para explorar e 
conhecer a sua flora e fauna tão características, através de 
caminhadas pelos diversos trilhos assinalados.

Passeie também a cavalo por estes trilhos que o levam a 
embrenhar-se no meio da mata cerrada.

Visite uma fazenda típica nas margens da Baía de Siá 
Mariana, onde durante todo ano pode observar diversas 
espécies de aves.

Faça uma excursão pelo rio e pare para apreciar o pôr-
do-sol, fazer pesca da piranha (de Abril a Outubro) e 
ainda observar alguns animais de hábitos nocturnos, 
particularmente os jacarés.

Descubra a Baía de Chacororé, impressionante pelos seus 
15 km de extensão, passando pela Baía de Siá Mariana e 
por “corixos”, seguida de uma pequena caminhada sobre 
uma ilhota, na Baía de Siá Mariana.

Viaje de barco ou de carro até as margens do Rio Mutum 
e faça um safári fotográfico numa zona quase inexplorada 
prosseguindo, de seguida, o passeio em barco a remos 
para observação da vida “pantaneira”.

CLIMA
As condições climatéricas mantêm-se uniformes ao longo do ano. Durante o Verão, entre Dezembro e 
Fevereiro, está muito calor e alguma humidade. Durante o Inverno, de Maio a Agosto, há menos calor e 
alguma precipitação.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Florianópolis, Ouro Preto, Belo Horizonte, Pantanal, São Salvador, Recife e Rio de Janeiro 
são os muitos locais que pode visitar nesta vibrante viagem ao Brasil. Relaxe e goze dos 4 
fascinantes programas que a Osíris tem para lhe oferecer.

FLORIANÓPOLIS, OURO PRETO, BELO HORIZONTE, PANTANAL – VIAGEM AO PROFUNDO BRASIL
Nesta viagem de dez dias por terras brasileiras vai descobrir o encanto do contacto com a natureza.



O Nordeste do Brasil é uma terra de calor, praia e gentes 
afectuosas. Aqui pode encontrar um sem número de praias 
deslumbrantes, com um mar azul e uma areia quente.

À chegada pode visitar o Farol da Barra, onde as águas da 
majestosa Baía de Todos os Santos encontram o Oceano 
Atlântico, o farol do Forte de Santo António, que data do 
século XVI, a Cidade Histórica e os belos bairros da Vitória
e Campo Grande. Não pode deixar de visitar a magnífica 
Igreja de São Francisco, a “Igreja Dourada”, famosa pelo 
seu interior totalmente talhado em madeira e folheado em 
ouro maciço. Visite também a Cidade Baixa.

Das águas tranquilas da Península de Itapagipe à Igreja 
de Nosso Senhor do Bonfim, passando pelo Bairro de 
Monserrat, pode observar a vista panorâmica da cidade e 
da Baía de Todos os Santos.

Embarque numa confortável escuna rumo a duas das 36 
ilhas pontilhadas na majestosa Baía de Todos os Santos. 
A primeira paragem é na Ilha dos Frades, numa praia 
tranquila onde pode tomar um banho nas águas mornas da 
belíssima praia da Nossa Senhora de Guadalupe.

A próxima paragem será na Ilha de Itaparica.

CLIMA
Salvador é uma cidade tropical com elevadas temperaturas no Verão e um Inverno ameno. A temperatura 
ronda os 27ºC a 30ºC e a humidade é normalmente elevada. Durante o Verão podem ocorrer chuvas e 
trovoadas passageiras.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

SÃO SALVADOR, O CORAÇÃO DA BAHIA

Cidade profundamente marcada no coração 
do povo baiano, São Salvador é das cidades 
brasileiras que mais invoca ao relaxamento, à 
espontaneidade, à festividade e à religiosidade.

Salvador tem uma grande variedade de locais 
a descobrir. Faça um passeio pelas suas ruas 
estreitas, de casas pintadas em tons pastéis do 
século XVIII e saboreie os sons e a paisagem desta 
vibrante cidade. O Pelourinho, afectuosamente 
chamado pelos baianos de “Pelô”, representa 

a maior colecção de arquitectura colonial da 
América Latina. Listado pela UNESCO como 
Património Histórico da Humanidade, situa-se no 
centro histórico de Salvador.

A mais popular Igreja da Bahia é a Igreja do 
Senhor do Bonfim, construída sobre um morro 
e decorada com azulejos portugueses em 1772, 
um século após ser concluída. A sua fachada é 
de estilo rococó e o seu um interior, neoclássico. 
Durante a segunda quinzena do mês de Janeiro, 
as baianas de trajes típicos lavam a escadaria da 
Igreja do Senhor do Bonfim.



Descubra o centro da cidade do Recife e aprecie as marcas da sua herança cultural, a saber: a Praça da República, o 
Palácio do Governador, a Capela Dourada, o Museu de Arte Sacra e a Casa da Cultura, antiga prisão datada de 1885, 
actualmente um centro de artesanato.

Faça uma excursão à Ilha de Itamaracá, situada a 50 Km da cidade de Recife, passando por Igarassú, com uma breve 
paragem para visitar a igreja de São Cosme e Damião, datada de 1535 e considerada a mais antiga de todo o Brasil.

Percorra o caminho até à ilha Itamaracá, a 40 km do Recife, e aprecie as suas praias tranquilas com coqueiros, piscinas 
naturais, recifes, bancos de areia e águas calmas. Visite as reservas ecológicas e o Centro de Preservação do Peixe-Boi, 
cujo objectivo é preservar e reintegrar esta espécie no mar.

CLIMA
As condições climatéricas mantêm-se uniformes ao longo do ano. Durante o Verão, entre Dezembro e 
Fevereiro, está muito calor e alguma humidade. Durante o Inverno, de Maio a Agosto, há menos calor e 
alguma precipitação.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

RECIFE, A VENEZA BRASILEIRA
Recife recebeu o nome das muralhas de pedra 
que se erguem ao longo do litoral - os recifes. 
Hoje, passado e presente coabitam e confundem-
se nesta cidade.

Viaje até Olinda, uma belíssima cidade a pouco 
mais de 5 minutos de Recife, onde poderá 
conhecer as suas igrejas e casarões de influência 
tipicamente portuguesa. Chamam-lhe a Veneza 

brasileira, pois é rodeada por rios e banhada pelo 
mar. Modernas e amplas avenidas ladeiam ruas 
antigas e estreitas.

As igrejas e os casarões da época colonial fazem 
companhia aos modernos prédios que podemos 
ver por todo o lado. “Boa Viagem” é a praia mais 
conhecida pela sua beleza natural, junto da qual 
encontramos inúmeros hotéis e o “calçadão” ao 
estilo de Copacabana.



Viaje no “Bonde” de Santa Teresa, que permite conhecer e 
descobrir uma das partes mais desconhecidas da cidade. 
Arrisque-se a um pezinho de samba numa das escolas 
espalhadas pela cidade, onde pode também fazer visitas 
guiadas.

Caminhe pela Avenida Atlântica, suba aos morros do 
Pão de Açúcar e ao Corcovado, visite a maior floresta 
urbana do Mundo, o Parque Nacional da Tijuca, percorra 
praias desertas, as cachoeiras e as matas. Descubra as 
maravilhas desconhecidas numa cidade com tanto para 
oferecer.

Ornamentada por dois majestosos morros - o Pão de 
Açúcar e o Corcovado – o Rio oferece fabulosas paisagens e 
uma das panorâmicas mais fantásticas do mundo, de onde 
destacamos a baía de Guanabara e os bairros de Botafogo 
e Flamengo. 

Se é apreciador de futebol, aconselhamos a visita ao 
Maracanã, o maior estádio de futebol do Mundo. Para uma 
pele dourada, o Sol da Praia de Ipanema.

CLIMA
O Verão local vai de Dezembro a Março, altura em que a temperatura está bastante alta (acima dos 40ºC) 
e o índice de humidade é maior. No Inverno as temperaturas descem, mas mesmo com o céu cinzento é 
possível ir à praia.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

RIO DE JANEIRO, CIDADE MARAVILHOSA

Famosa pela sua paisagem natural, a cidade do Rio de Janeiro é mundialmente conhecida como “a 
cidade maravilhosa”. Os seus cerca de 6 milhões de habitantes conferem-lhe grandes contrastes 
sociais, de numerosas favelas a famosos bairros de luxo, como o Leblon, Copacabana e Ipanema.





BUENOS AIRES É UMA DAS MAIORES 
CIDADES DO MUNDO. BANHADA 
PELO RIO DA PRATA, A CIDADE DO 
TANGO É MODERNA E DINÂMICA 
E CONSEGUE, COM SABEDORIA, 
CONSERVAR AS SUAS TRADIÇÕES 
E ENCANTOS SECRETOS. DOTADA 
DE UMA ATMOSFERA PRÓPRIA E 
EXTREMAMENTE ACOLHEDORA, O 
VISITANTE FICA FASCINADO COM 
O AMBIENTE, A DIFERENÇA DE 
PERSONALIDADES DE CADA BAIRRO, 
A SIMPATIA E A AFABILIDADE DOS 
SEUS HABITANTES E POR TODA A SUA 
OFERTA CULTURAL E COMERCIAL.

ARGENTINA



BUENOS AIRES – FOZ DO IGUAÇU
Em Buenos Aires não pode deixar de visitar os seus 
Bairros mais famosos, o Ricoleta, conhecido pela sua feira 
de artesanato e pela diversão nocturna e o elegante bairro 
de Palermo. Não deixe também de conhecer o centro 
histórico desta metrópole.

Visite a Região de Las Cañitas, conhecida pelos seus 
restaurantes, onde grandes casarões deram lugar a 
modernos edifícios e lofts.

Almoce num Restaurante de Rodízio, onde pode 
experimentar a gostosa Parrilhada e jante na famosa 
casa de espectáculos “Esquina Carlos Gardel”, onde pode 
provar alguns dos melhores pratos argentinos e assistir 
a um fabuloso Show de Tango, um verdadeiro tributo à 
sensualidade.

Visite Foz do Iguaçu que, com aproximadamente 200 
mil habitantes, situa-se no extremo Oeste do Paraná, 
na fronteira do Brasil com o Paraguai e a Argentina. As 
suas Cataratas, em forma de uma gigantesca ferradura 
de 2.700 metros, são hoje uma das paisagens mais 

admiradas em todo o mundo. 
Descubra as cataratas do 
Iguaçu a pé, de barco ou 
de helicóptero a beleza e o 
encanto que a natureza lhe 
reservou. Os passeios de 
helicóptero e barco oferecem 
ângulos muito especiais aos 
visitantes, num pacote que 

leva pelo menos dois dias para ser cumprido.

BUENOS AIRES – USHUAIA – EL CALAFATE
Visite a Estância de Santa Susana, localizada a 84 km 
do centro da cidade de Buenos Aires, em plena Pampa 
Argentina. Esta Estância oferece uma das melhores 
reproduções de uma fazenda argentina. Durante esta visita
pode andar a cavalo ou em carros de trabalho agrícola. 
Pode ainda conhecer o folclore específico da cultura 
gaúcha.

Em Ushuaia descubra o mais famoso dos seus parques 
naturais, o Parque Nacional “Tierra del Fuego”, onde 
poderá apreciar as espécies mais importantes da flora e 
fauna da região. Neste Parque pode participar em diversas 
excursões, caminhadas, pesca desportiva, passeios 
a cavalo, desportos náuticos, campismo, canoagem e 
cicloturismo.

Os visitantes podem ainda cruzar o Canal de Beagle em 
catamarãs ou veleiros que o levam ao Cabo Horn e ao 
Continente da Antárctica. No Inverno, pode praticar o esqui 
em estâncias localizadas a apenas 15 minutos da cidade.

Em El Calafate pode visitar, o “Parque Nacional dos 
Glaciares”. De automóvel ou num dos muitos autocarros 
que asseguram ligações periódicas, descobrirá um local 
onde o homem parece não conseguir deixar a sua marca 
e que a UNESCO declarou como Património Natural da 
Humanidade. Pode ainda fazer um cruzeiro pelo “Lago 
Argentino”, que lhe proporcionará imagens e momentos 
inesquecíveis.

CLIMA
O Outono e a Primavera são as melhores épocas do ano para visitar Buenos Aires. No Verão (de Dezembro a 
Fevereiro), os dias são mais longos, mas as temperaturas são mais elevadas. De Maio a Setembro os preços 
são mais baixos, mas as condições meteorológicas podem impedir o acesso a muitos locais.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Nesta viagem convidamo-lo a conhecer dois programas distintos. Um leva-o 
a Buenos Aires e às cataratas da Foz do Iguaçu, outro, mais exótico e profundo, leva-o
a Buenos Aires, Ushuaia e El Calafate, bem no coração da Argentina.



TAILÂNDIA

BANGUECOQUE É UMA MEGA 
METRÓPOLE DE CULTURA MILENAR, 
ONDE O EXÓTICO SE MISTURA COM 
O ULTRAMODERNO. ESTA É UMA 
CIDADE DE GRANDES CONTRASTES, 
PLENA DE ARRANHA-CÉUS E 
TEMPLOS LINDÍSSIMOS, REPLETOS 
DE TRADIÇÃO. AQUI, O FUTURO PASSA 
A UMA VELOCIDADE VERTIGINOSA.



Embarque numa excursão ao Mercado Flutuante e ao Jardim das Rosas. O mercado Flutuante é o local onde se 
comercializam centenas de artigos e onde habitam largos milhares de pessoas. No percurso até ao mercado aprecie os 
canais e as cenas de vida rural típica da Tailândia.

O Palácio Real, um dos exemplos mais bonitos da antiga Corte de Sião, é a visita que se segue. No exterior do Palácio 
pode apreciar o recinto Wat Phra Keow, com o fantástico Buda de Esmeralda, os murais pintados das galerias, o Panteão 
Real e o Relicário.  

Por fim, descubra a Ilha de Pattaya, com praias de águas de um azul cristalino e diversos tipos de diversões e atracções 
nocturnas. Não saia de Pattaya sem visitar as famosas “PHI PHI ISLAND”

CLIMA
A Tailândia tem um clima húmido e tropical, sempre condicionado pelas monções que originam a época das 
chuvas entre os meses de Junho a Outubro. Existem três estacões: quente, chuvas e fria. As temperaturas 
médias oscilam entre os 15 e os 33ºC durante a época fresca e os 26 a 37ºC nos períodos mais quentes.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Nesta viagem à Tailândia poderá não só conhecer a sua exótica e agitada capital, 
Banguecoque, como também a maravilhosa ilha de Pattaya.



KUALA LUMPUR É A MAIOR CIDADE DA 
MALÁSIA, EXCITANTE, MOVIMENTADA 
E MULTICOLOR. COM UMA PAISAGEM 
DESLUMBRANTE E UMA CULTURA 
FASCINANTE, KUALA LUMPUR NÃO 
DEIXA NINGUÉM INDIFERENTE. 
AS DUAS TORRES MAIS ALTAS DO 
MUNDO, AS PETRONAS TOWERS, 
SÃO O CARTÃO DE VISITA DA CIDADE 
- A VISTA DO TOPO É DE CORTAR A 
RESPIRAÇÃO…

MALÁSIA



Comece a sua visita a Kuala Lumpur pelo edifício Menara. 
Este edifício reflecte a cultura Islâmica e é uma das 
maiores torres do mundo com 421 metros de altura. Visite 
o Sri Mahamariaman Temple, edifício colonial do Sultão 
Abdul Samad, o mais antigo templo Hindu da cidade.

No restaurante Saloma Teather delicie-se com um típico 
jantar Malaio companhado de danças e música tradicional 
Malaia.

E já que está de visita a este fantástico país, aproveite para 
conhecer Malaca. Situada a 150 km a sul da cidade de Kuala 
Lumpur, este é um dos territórios mais importantes da 
Malásia. Portugueses, holandeses e ingleses governaram 

esta localidade. Visite as ruínas da fortaleza que a protegia 
e que foi construída em 1511 pelos portugueses. Esta 
fortaleza, que cedeu às invasões holandesas em 1641, 
tornou--se um dos principais símbolos da cidade e do país.

 Visite também as diversas ruínas e edifícios, a saber: a 
Porta de Santiago, a Igreja de St Paul’s, o Edifício Stadhuys, 
a Cristchurch, o Templo Cheng Hoon Teng (Templo 
chinês mais antigo na Malásia) e a rua Jonker, uma casa 
especializada em pedra Jade.

De visita a Langkawi faça um Cruzeiro de dia inteiro 
pelas suas ilhas, com visita ao santuário dos animais e 
observação dos corais.

CLIMA
Clima muito húmido. Aconselhamos que beba bastante água. A temperatura durante todo o ano varia entre 
os 23ºC e os 33ºC.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Conheça também Langkawi, arquipélago constituído por 99 ilhas, e um dos destinos 
turísticos mais famosos de toda a Malásia. Langkawi é considerado um paraíso em flora 
e fauna tropical. Na ilha principal, pode desfrutar de paisagens maravilhosas, águas 
translúcidas e animação cultural. 



CIDADE-ESTADO COMPOSTA POR 55 
PEQUENAS ILHAS, É CARACTERIZADA 
POR UMA GRANDE AMÁLGAMA DE 
CULTURAS E NACIONALIDADES. 
CHINESES, HINDUS, MALAIOS 
E EURO-ASIÁTICOS OFERECE 
A SINGAPURA UM CARÁCTER 
MODERNO, COSMOPOLITA E DÍSPAR.

SINGAPURA



Singapura mistura o moderno e o antigo num perfeito 
equilíbrio. Os arranha-céus convivem com os vários 
templos Budistas, o mercado de especiarias e velhas casas 
chinesas.

Nesta viagem sugerimos uma visita ao centro histórico da 
cidade, construído na foz do rio Singapura, para admirar a 
estátua de Stamford Raffles, no North Boat Quay. Descubra 
a herança cultural deixada pela Companhia Inglesa das 
Índias Orientais.

Embarque num dos pequenos barcos e passeie pelo rio, de 
Merlion Park até Clarke Quay e Merchat Court e desfrute 
de uma vista diferente da cidade. Passeie pelo centro 

colonial que rodeia o Padang e conheça o Parlamento, o 
Teatro Victoria e a Câmara Municipal.

Detenha-se para almoçar em Lau PaSat, um mercado 
restaurado no centro da cidade que acolhe diversos 
restaurantes e onde pode saborear alguns dos pratos 
típicos desta região.

Não deixe de passar por Chinatown, o centro histórico da 
comunidade chinesa e o local ideal para quem aprecia 
boa comida. Visite também os bairros hindus e árabes e 
descubra a multiplicidade de culturas e etnias que dão cor 
a esta cidade.

CLIMA
Singapura situa-se muito perto da linha do Equador, pelo que desfruta de um clima cálido, com uma 
temperatura média anual de 30°C. As chuvas podem ser abundantes durante a época das monções, entre 
Novembro e Janeiro, mas normalmente não duram mais do que algumas horas.

GUIA DE VIAGENS OSIRIS

Em Singapura somos surpreendidos a todo o momento pelo contraste existente entre 
os seus arranha-céus, que lhe conferem um ar ocidental, e as velhas casas chinesas, 
que nos transportam para uma outra época. A cidade oferece aos seus visitantes uma 
enorme variedade de celebrações e festivais religiosos, uma excelente gastronomia e 
muita diversão.
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PARA NÓS, NÃO BASTA VIAJAR.
QUEREMOS QUE TENHA
A MELHOR VIAGEM DE SEMPRE! 
DEIXE-SE SEDUZIR PELOS DESTINOS
OSÍRIS TRAVEL.


