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11 dias 
DESDE

2.725$
 

SIEM REAP

DIA 01 – BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok. 
Traslado ao hotel. Hospedagem.

DIAS 02 E 03 – BANGKOK
Café da manhã e hospedagem. Dias 
livres na cidade. No destino será infor-
mado do dia exato da “Visita da ci-
dade e seus templos com o Grande 
Palácio”. Partida após o café da ma-
nhã para efetuar um percurso pelas 
principais avenidas de Bangkok, atra-
vessando o bairro de Chinatown. Con-
tinuação pela margem do rio Charo 
Praya até o centro histórico da cidade 
onde visitaremos o Templo Wat Pho, 
Templo de Mármore e a continuação 
o complexo do Grande Palácio, antiga
residência do Rei da Tailândia do Séc.
XVIII ate o Séc. XX. Na visita ao Grande
Palácio é inclusa la entrada para Wat
Phra Kaew ou Templo do Buda Esme-
ralda, o mais grande da Tailândia. Ao
regresso, visita a uma fábrica de pe-
dras preciosas. Por favor, utilizem rou-
pa adequada.

DIA 04 – BANGKOK – HANÓI 
Café da manhã. Traslado ao aero-
porto e partida em voo (incluído) até 
Hanói. Chegada e traslado ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 05 – HANÓI 
Café da manhã. Apesar de ser a ca-
pital moderna do Vietnã, Hanói ainda 
conserva o mistério e encanto dos sé-
culos passados. O dia começa com a vi-
sita ao Templo da Literatura, dedicado a 
Confúcio, foi também sede da primeira 
Universidade do Vietnã. A visita conti-
nua com a miniatura do Pagode de um 
Pilar. Hoje se encontra perto o enorme 
complexo do Memorial de Ho Chi. Pri-
meiro visitaremos o Mausoléu de Ho 
Chi Minh (exterior) onde os visitantes 
podem apresentar seu respeito ao corpo 
embalsamado de Ho Chi Minh. Depois 
seguiremos pelo parque até à Casinha 
de Ho Chi Minh, uma casa simples de 
dois quartos. Almoço. Em rota, passare-
mos por outros monumentos coloniais 
como o Teatro da Ópera e a Catedral de 

São José (exterior). Iremos até ao lago 
de Hoan Kiem e visitaremos o Templo 
Ngoc Son. Exploraremos a Zona Antiga 
em Cyclo Push. A excursão finaliza com 
a visita ao famoso Teatro de Marionetes 
de Água. Hospedagem.

DIA 06 – HANÓI – HALONG
Café da manhã e partida para a fa-
mosa Baía de Halong por estrada. 
Chegada a Halong Bay e embarque. 
Almoço a bordo. Início do cruzeiro 
entre as ilhotas e ilhas, onde teremos 
a oportunidade de explorar magnífi-
cas covas e nadar nas águas do golfo 
de Tonkin. Pela noite jantar especial 
contemplando o entardecer, seguido 
de uma sessão de atividades a bordo. 
Noite a bordo. 

DIA 07 – HALONG – HANÓI – 
LUANG PRABANG
Café da manhã. Navegação até porto 
de Halong. Saída por estra ao aeropor-
to de Hanói. Saída em voo com destino 
Luang Prabang (incluído). Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem.

DIA 08 – LUANG PRABANG 
(CRUZEIRO PELO RIO MEKONG)
Café da manhã. Pela manhã, pequeno 
cruzeiro em uma barca tradicional pelo 
rio Mekong para ver a vida as margens 
do rio. Breve paragem nas aldeias Ban 
Xanghai e Ban Muangkeo, famosas 

CORAÇÃO DA INDOCHINA
(Tailândia, Vietnã, Laos e Camboja)

Domingos 
De 01/Abr/2021 a 31/Mar/2022

DATAS DE INÍCIO

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Hoiday Inn Silom 4* Pullman G 5*

Hanói Medaillon 3*Sup Du Parc 5*

Halong Indochina Sails Paradise Cruise 4*sup

Luang Prabang Sanctuary Hotel 3*Sup Villa Maly 4sup*

Siem Reap Lotus Blanc 4* Sokha Angkor 5*

HOTÉIS PREVISTOS  
OU SIMILARES

IMPORTANTE
• Os preços dos voos in-

cluídos ou suplementos 
de combustível pode se
ver alterados se sofrem 
alguma subida.

• No cruzeiro em Halong 
não es possível hospedar
a 3 passageiros (adultos 
ou crianças) no mesmo 
quarto, deveram hospe-
dar-se em duplo+single.

• Consultem suplementos 
obrigatórios nos dias 24 e
31 de dezembro.

• Durante o cruzeiro na 
Baía de Halong não have-
rá guia de fala espanhola, 
somente assistência de 
fala inglesa.

 VOOS 
INTERNOS   
INCLUÍDOS

SIEM REAP



EXTREMO ORIENTE E OUTRAS CULTURAS • 2021-2022  l  45 PROGRAMAS COMEÇANDO PELA TAILÂNDIA

pela produção do vinho de arroz, seda... 
Visita as Cavernas Pak Ou, famosa por 
abrigar um grande número de estátuas 
de Buda em ouro lacado. Regreeso 
para Luang Prabang. Almoço. Pela 
tarde, visita de Wat Xiang Thong, o 
monumento religioso mais importante 
do Laos. Ascenderemos ao monte Phousi 
com vistas panorâmicas da cidade e o 
rio Mekong. Hospedagem.

DIA 09 – LUANG PRABANG –  
SIEM REAP
Se assim o desejarem, às 5h30 da ma-
nhã poderemos assistir ao ritual de "Tak 
Bat", a prática de oferecer comida aos 
monges. Os monges saem dos mostei-
ros de manhã bem cedo, caminhando 
em fila, primeiro os mais, levando suas 
taças de esmolas. As pessoas esperam 
por vezes de joelhos e colocam os ali-

mentos, flores ou varas de incenso nas 
taças. Café da manhã. Continuação 
com a visita do Museu Nacional e o 
Palácio Real (fechado as terças). Con-
tinuação para Wat Sane, Wat Mai e 
Wat Aham. Traslado ao aeroporto para 
tomar o voo a Siem Reap (incluído). 
Chegada ao aeroporto e traslado ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 10 – SIEM REAP
Café da manhã. Começaremos o dia vi-
sitando Angkor Thom ou ‘Grande Cida-
de’. Inclui muitos dos melhores templos 
do reinado de Jayavarman VII, que rei-
nou de 1181 a 1220. Na porta sul de An-
gkor Thom, poderemos admirar a impo-
nente frente de pedra de 23 metros de 
Avalokiteshvara, que aparece no filme 
de Tomb Raider. Estas esculturas surpre-
endentes inspiram respeito e admiração 

a todos os que as vêm. No centro da for-
taleza encontramos o templo de Bayon, 
que também visitaremos. Este tour 
também inclui a visita à varanda dos 
elefantes, do rei leproso e às 12 torres 
idênticas de Prasat Suor Prat. Almoço. 
Na tarde, além visitaremos os templos 
mais famosos do Séc. XI e o complexo de 
templos de Angkor Wat. Volta ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 11 – SIEM REAP – CIDADE  
DE ORIGEM
Café da manhã, excursão em barco 
pelo lago Tonle Sap para visitar as al-
deias flutuante (Esta visita só é pos-
sível se o voo sair após as 14h00, 
caso o voo saia antes, não há reem-
bolso). Traslado ao aeroporto. Fim de 
nossos serviçios.

Saídas garantidas mínimo 2 pax.

PREÇOS POR PESSOA EM USD

Cat. Primeira 01-30/Abr 01/Mai-30/Jun 01/Jul-30/Set 01/Out-31/Mar
Em duplo 2.840 2.785 2.725 2.900
Supl. Single 755 710 710 825
Supl. 3ª pessoa em triplo (1) 3.000 2.930 2.870 3.065
Noite extra Bangkok p/pax em Dpl/Trpl 85 85 85 95
Noite extra Bangkok em single 170 170 170 190
Carta aprobação visto Vietnã 35
Cat. Primeira Sup. 01-30/Abr 01/Mai-30/Jun 01/Jul-30/Set 01/Out-31/Mar
Em duplo 3.350 3.130 3.060 3.435

Supl. Single 1.305 1.060 1.060 1.410

Supl. 3ª pessoa em triplo (1) 3.635 3.355 3.290 3.720

Noite extra Bangkok p/pax em Dpl/Trpl 115 115 115 130

Noite extra Bangkok em single 230 230 230 260

Carta aprobação visto Vietnã 35

NOTA: Preços On Request nas seguintes datas: Tailandia: 11-16/Abr (Ano Novo Tailandês); 15-25/Nov (Loy Krathong); 19/Dez/21-05/Jan/22 (Natal e Reveillon); 
08-18/Fev/22

 
(Ano

 
Novo

 
Chinês), e no Vietnã 21-31/Dez e Formula 1 (Pendente)

(1) O supl. 3a pessoa é mais alto porque em Halong tem que ser alojado em duplo + single.

• Todos os traslados indicados.
• Hospedagem e café da manhã 

nos hotéis indicados ou 
similares.

• Transporte em veículo com ar 
condicionado (toalhas frias e 
água incluídas).

• Cruzeiro de 2 dias / 1 noite 
pela Baia de Halong em 
pensão completa.

• Visitas e entradas aos lugares 
mencionados do itinerário. 

• Guias locais de fala espanhola.
• Passeios em barco indicados 

no itinerário.
• Voos Bangkok/Hanói + Hanói/

Luang Prabang + Luang 
Prabang/Siem Reap.

• Refeições indicadas.
• Seguro de viagem.

O PREÇO INCLUI

• Extras de hotel e restaurante.
• Vistos, bebidas, despesas 

pessoais.
• Jantares obrigatórios nos 

dias 24 e 31 de dezembro. 
Consultem suplemento.

• Serviços não especificados.
• Gorjetas.

O PREÇO NÃO INCLUI

HALONG       




