
 
 

 

 

 
TAILÂNDIA- CAMBOJA – VIENA E DUBAI 

ENCANTOS DA INDOCHINA  
17 dias & 15 noites – Hotéis 4* 

+ Võos Partindo e chegando em Guarulhos com a EMIRATES 
Visitando: Dubai, Bangkok, Phnom Penh, Siem Reap, Hanoi, Dubai 

Saídas 2020: Setembro: 19, 05  Outubro: 03,17*,31  Novembro: 14 

Apto Duplo por pessoa: 
9 X US$ 347, 

Entrada US$ 1.041,  
Suplemento saída 17/10 US$ 142,00 em 1+9X 

 Suplemento Individual 
9 X US$ 92, 

Entrada US$ 275,  
(Somar no preço de Duplo) 

  

 DIA 01 [ - ] GUARULHOS a DUBAI (EK 262)  
Voo com destino a Dubai. Noite a bordo. Chegada e conexão para Bangkok.  

DIA 02 [ - ] DUBAI a BANGKOK (EK 384)  
Chegada a Bangkok, encontro com o guía, traslado até ao hotel para realizar check in .  

DIA 03 [BB] BANGKOK  
Café da manhã. Visita a três dos templos budistas mais singulares da cidade. Começaremos pelo Wat Traimit, 
situado no extremo de Chinatown, em Yaowarat Road, proxímo da estação de trem Hualampong. Wat Traimit 
alberga o Buda de ouro maciço mais grande do mundo. A excurção continuará até Wat Pho, o templo mais grande 
de Bangkok. O templo do enorme Buda reclinado e os Chedis dos Reis. Este se encontra detrás do Templo de 
Buda. Continuando, visitamos o Palacio Real. Dentro do complexo, se encontra Wat Phra Kaew o Templo do Buda 
de Esmeralda (oficialmente conhecido como Wat Phra Sri Rattana Satsadaram).  

 



 
 

DIA 04 [BB] BANGKOK  
Café da manhã. Dia livre  

DIA 05 [BB] BANGKOK /PHNOM PENH (EK 370)  
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para tomar o voo para Phnom Pemh. Chegada a Phnom Penh e 
traslado ao hotel para realizar o Check In. Alojamento no hotel.  

DIA 06 [BB] PHNOM PENH  
Café da manhã. Visitar a cidade de Phnom Penh: Museu Nacional, Pagoda de Prata, Palacio Real e Wat Phnom. 
De seguida visitaremos o Museu Tuol Sleng, a antiga prisão dos Khmer Rouge - e terminaremos com o Mercado 
russo. Alojamento no Phnom Penh  

DIA 07 [BB] PHNOM PENH / SIEM REAP  
Café da manhã. Traslado até Phnom Penh a Siem Reap de Ônibus. Chegada e check in no hotel em Siem Reap.  

DIA 08 [BB] SIEM REAP  
Café da manhã. Saida de Tuk – Tuk até a porta do Sul, donde se pode contemplar as suas impressionantes estátuas 
representando o movimento do oceano, a Antiga capital de Angkor Thom (Seculo XII), o templo de Bayon com as 
suas 54 torres decoradas com 200 caras sorridentes de Avolokitesvara, o Phimeanakas, as terraços do rei leproso 
e dos elefantes, e as cámeras reais. De seguida visita ao templo de Ta Prohm um dos mais espetaculares templos 
da região, que se mantem relativamente igual a quando da sua descuberta e retem assim grande parte do seu 
mistério. Pela tarde, traslado de onibus para visitar o mais famoso de todos os templos, Angkor Wat – Declarado 
Patrimonio Mundial da Humanidade pela UNESCO. Regresso ao hotel e alojamento e Siem Reap.  

DIA 09 [BB] SIEM REAP  
Café da manhã. Visitaremos os templos Bantey Srei e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Continuação da visita para 
o templo de Pre Khan, Neak Pean.  

DIA 10 [BB] SIEM REAP / HANOI  
Cafá da manhã. Assistiremos á ceremonia budista com os monges em Pagoda. Onde iremos aprender mais sobre 
o budismo e como esta religão influenciou a cultura cambojana. Terminamos a cerimonia com a oração brindando 
as sortes dos monges budistas. No caminho de volta, visitamos os artesanos D’A gkor - o centro de ajuda aos 
jovens Cambojanos para manter o artesanato tradicional e mercado local. Tempo libre até ao traslado para o 
aeroporto para o voo para Hanoi. Chegada e traslado ao hotel para realizar o check in. Alojamento no hotel.  

DIA 11 [BB] HANOI  
Café da manhã, começamos a visita a Hanói. Actualmente, Hanói é a capital do Vietnam. O tour inclui a vista ao 
Templo da Literatura, a primera universidade do país, continuaremos com o Museu de Etnología, onde poderá 
admirar uma colecção variada e interessante da cultura vietnamita. Pela tarde vamos ao mausoléu de Ho Chi 
Minh, continuaremos até a Pagoda de um pilar. Posteriormente visitaremos o templo Ngoc Son situado no meio 
do lago Hoan Kiem. Por último, faremos um passeio panorâmico no ciclo da pousada pelo bairro antigo de Hanói, 
tambem conhecido como o bairro das 36 ruas. Regresso ao hotel e alojamento em Hanoi.  

DIA 12 [BB] HANOI HALONG  
Café da manhã, encontro com o guía no hall do hotel. Saida até á Baía de Halong. Chegada a Halong e embarque 
numa embarcação tradicional de madeira, “junco”. Almoço a bordo. Terminado o almoço, continuaremos 
navegando e descubrindo as numerosas ilhas da Baía.  

DIA 13 [BB] HALONG / HANOI  / DUBAI (EK 395)  
Continuamos navegando pela baía, disfrutando das suas paisagens únicas.Á saida do Sol e para os interesados há 
uma aula de Tai chi a bordo do terraço solário. Teremos um brunch para recarregar baterías e empreender o 
retorno a terra. Desembarcamos no cais de Halong, de onde nos trasladamos a Hanói até ao aeropoerto para 
tomar um voo e seguir o seu proximo destino.  

 



 
 

DIA 14 [HB] DUBAI  
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com saída em carros 4x4 
pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Chegada ao acampamento, onde há uma noite árabe tradicional com buffet 
oriental, camelos para uma curta caminhada, tatuagens de hena e dança do ventre.  

DIA 15 [BB] DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU DHABI”: passando por Jebel Ali, a 
majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, “Praça da União, vila património e Centro Comercial Marina em Abu Dhabi. 
Traslado de volta para Dubai.  

DIA 16 [BB] DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”: Dubai Creek, área do 
património Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia de barco tradicional “Abra”, Mercado das 
Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall (tempo livre p/ compras implica em retorno por conta própria ao hotel) .  

DIA 17 [BO] DUBAI a GUARULHOS (EK 261)  

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso. 

OBSERVAÇÕES - Não recomendamos acomodação em triplo.  

- Não é possível acrescentar noites extras  

- As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/ datas próximas.  

- Passaportes com no mínimo de 6 meses de validade / Não são aceitos passaportes de emergência  

- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento  

- Consultar pela exigencia de vistos e certificado de febre amarela nos paises visitados do itinerario. 

 PREÇO INCLUI  

Voos Internacionais GRU/DXB/BKK/PNH/ HAN/DXB/GRU  
Hotéis 4*  
Guia na Portugues ou Español  
Alimentação, entradas e visitas de acordo c/ o itinerario  
Todos os traslados previstos em veículos com ar-
condicionado  

O PREÇO NÃO INCLUI  

Gastos pessoais  
Taxa local de serviços: Dubai - US$ 35  
Excursões opcionais ou nenhum serviço não 
especificado.  
Imposto Turismo - pago local AED $20 por noite em 
Dubai  

HOTÉIS PREVISTOS  
OU SIMILARES  
 BANGKOK - NOVOTEL FELIX SILOM 4*  
 PHNOM PENH - PALACE GATE RESIDENCE 4*  
 SIEM REAP - TARA ANGKOR HOTEL 4*  
 HANOI -LA BELLE VIE HOTEL 4*  
 HALONG - BHAYA CLASSIC JUNDO 4*  
 DUBAI - HOTEL GOLDEN TULIP MEDIA 4*  
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Preços em US$ por pessoa – Forma de Pagamento Entrada 25% e Saldo em 9 X nos 
cartões.Convertidos em R$ ao Câmbio Vigente no dia do Pagamento Total. 

Saídas: Janeiro: 25 Março: 07,28 Junho: 06 Setembro: 05,11,19,25 
USD 

Duplo p.p.  S.Indiv 
TOUR com Suplemento USD 2.999,  USD 1.100, 

Taxas e Impostos USD 1.165,  - 

Total com Taxas USD 4.164,  USD 1.100, 

Entrada de 25% USD 1.041,  USD    275, 

Em e09 x iguais de  USD 347,  USD   92, 

Suplemento saída 17/10 US$ 142,00 em 1+9X    

REFERENCIA AGENCIA MUNDO 359,  (Somar no preço de Duplo) 
        

 

Saídas 2020: Setembro: 19, 05  Outubro: 03,17*,31  Novembro: 14 

Apto Duplo por pessoa: 
9 X US$ 347, 

Entrada US$ 1.041,  
Suplemento saída 17/10 US$ 142,00 em 1+9X 

 Suplemento Individual 
9 X US$ 92, 

Entrada US$ 275,  
(Somar no preço de Duplo) 

 
 


