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R E F. C 4021

12 dias 
DESDE

2.045$
 

HOAN KIEM HANÓI

DIA 01 – BANGKOK
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel. 
Resto do dia livre. Hospedagem.

DIAS 02 – 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 – CHIANG RAI
Café da manhã e partida de Bangkok 
em avião (incluído) até Chiang Rai. 
Chegada e traslado até as tribos que 
moram nas montanhas como os “Akha”, 
que procedem do Tibet ou os “Yao” que 
procedem da China. Almoço em rota. 
Depois, partida para o Triângulo de Ouro 
do rio Mekong. Chegada para Chiang 
Rai. Hospedagem.

DIA 05 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Começo no dia com a 
navegação pelo rio Maekok até o povo 
“Gayan” ou “Karen”. Visita ao Templo 
Branco Wat Rong Khun. Partida para 
Chiang Mai. Almoço. Pela tarde, visita 
do Wat Phra Doi Suthemp, um templo 
dituado na montanha com espetacula-
res vistas da cidade. Chegada ao hotel. 
Hospedagem.

DIA 06 – CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acam-
pamento de elefantes onde poderemos 
ver a força e habilidade destes animais. 
Continuação com um safari em elefan-
te pela margem do rio até o lugar onde 
moram as tribos do país com as Mulhe-
res Girafa (Long Neck). Almoço. Visita a 
um jardim de orquídeas. Pela tarde, su-
bida para a Montanha Doi Suthep para 
desfrutar das vistas da cidade. Regresso 
ao hotel. Hospedagem.
**NOTA INFORMATIVA: Para os pas-
sageiros que não desejem a visita ao 
acampamento de elefantes tradicional, 
poderá escolher por uma das opções 
que apresentamos. A seleção do acam-
pamento tem que solicitar-se no mo-
mento da solicitação da reserva:
- ECO VALLEY E MULHERES GIRAFA: tour 

de meio dia com guia de fala ingle-
sa: suplemento 65 USD por pessoa.
Os clientes se reúnem com o resto do
grupo no almoço.

- KANTA ELEPHANT SANCTUARY ou simi-
lar: tour de dia completo com guia de
fala inglesa: suplemento 145 USD por
pessoa. Os passageiros terão tudo dia no 
centro de conservação e não realizaram
as atividades do programa original.

DIA 07 – CHIANG MAI – HANÓI
Café da manhã. À hora prevista, tras-

BANGKOK E TRIÂNGULO  
DE OURO NA  
TAILÂNDIA E VIETNÃ

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

DATAS DE INÍCIO

TAILÂNDIA
• Traslados de chegada e partida 

indicados no itinerário.
• Hospedagem e café da manhã 

em Bangkok e media pensão 
no circuito. 

• Visitas e excursões indicadas 
em tour regular, com guia de
fala espanhola.

• Voo Bangkok – Chiang Rai +
Chiang Rai / Hanói.

•Seguro de viagem.

VIETNÃ
• Transporte em veículo privado 

com ar condicionado.
• Passeios em barco segum 

itinerário.
• Entradas aos lugares detalha-

dos no itinerário. 
• Guias locais de fala espanhola.
• Refeições indicadas segum 

itinerário.
• Seguro da viagem.

O PREÇO INCLUI

Cat. Primeira Cat. Primeira Sup.

Bangkok Narai 4* Pullman G 5*

Chiang Rai Wiang Inn 4* Grand Vista 4*

Chiang Mai The Empress 3*sup Holiday Inn 4*

Hanói Medaillon 3*Sup Du Parc 5*

Halong Indochina Sails Paradise Cruise 4*Sup

HOTÉIS PREVISTOS  
OU SIMILARES

VOOS
BANGKOK – CHIAN RAI – HANÓI  

INCLUÍDOS

HANÓI
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lado ao aeroporto para tomar o voo (in-
cluído) com destino Hanói. Chegada e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

DIA 08 – HANÓI 
Café da manhã. Apesar de ser a ca-
pital moderna do Vietnã, Hanói ainda 
conserva o mistério e encanto dos 
séculos passados. O dia começa com 
a visita ao Templo da Literatura, de-
dicado a Confúcio, foi também sede 
da primeira Universidade do Vietnã. 
A visita continua com a miniatura do 
Pagode de um Pilar. Hoje se encontra 
perto o enorme complexo do Memo-
rial de Ho Chi. Primeiro 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. Al-
moço. Em rota, passaremos por outros 
monumentos coloniais como o Teatro 

da Ópera e a Catedral de São José (ex-
terior). 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 09 – HANÓI – HALONG
Café da manhã e partida para a famosa 
Baía de Halong por estrada. Chegada a 
Halong Bay e embarque. Almoço a bor-
do. Início do cruzeiro entre as ilhotas e 
ilhas, onde teremos a oportunidade de 
explorar magníficas covas e nadar nas 
águas do golfo de Tonkin. Pela noite 
jantar especial contemplando o entar-
decer, seguido de uma sessão de ativi-
dades a bordo. Noite a bordo. 

DIA 10 – HALONG – HANÓI 
Café da manhã. Navegação até porto 
de Halong. Se as condições permitirem, 
embarcaremos em um pequeno barco 

de bambu com remos para visitar algu-
mas cavernas dentro da baía.  Já de volta 
ao barco, teremos um bom brunch para 
recarregar as baterias. Desembarque no 
porto de Halong. Partida para Hanói. 
Hospedagem.

DIA 11 – HANÓI – HOA LU –  
NINH BINH – HANÓI
Café da manhã. Excursão para Ninh 
Binh e Hoa Lu com suo maravilhoso 
mondo natural. Paragem em Hoa Lu, 
conhecida como “A Bahia de Halong 
do interior”. Depois, visita aos templos 
do rei Dinh Tien Hoang e ao rei Le Dai 
Hanh. Passeio em barco as cavernas 
Trang An, um complexo de 31 vales e 
50 cavernas com água e grande va-
riedade de fauna e flora. Regresso ao 
hotel. Hospedagem.

DIA 12 – HANÓI 
Café da manhã. Traslado ao aeroporto 
e fim de nossos serviços.

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 2.175 2.140 2.045 2.155

Supl. Single 680 585 655 685

Supl. 3ª persona (1) 2.250 2.215 2.120 2.230

Noite extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl 55 55 55 55

Noite extra Bangkok em single 110 110 110 110

Cat. Primeira Sup. 01-30/Abr 01/Mai-30/Jun 01/Jul-30/Set 01/Out-31/Mar
Em duplo 2.730 2.690 2.595 2.740

Supl. Single 1.245 1.190 1.135 1.375

Supl. 3ª persona (1) 2.825 2.745 2.650 2.835

Noite extra Bangkok p/pax en Dbl/Trpl 115 115 115 130

Noite extra Bangkok em single 230 230 230 260
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.

• Qualquer serviço não especifi-
cado em "O preço inclui".

• Suplemento por jantar de 
gala obrigatório nos dias 24 
e 31 de dezembro. Por favor, 
consultem.

• Gratificações.

O PREÇO NÃO INCLUI

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 passagei-
ros (adultos ou crianças) 
no mesmo quarto,  
deveram hospedar-se 
em duplo+single.

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

• Durante o cruzeiro na 
Baía de Halong não 
haverá guia de fala es-
panhola, somente assis-
tência de fala inglesa.

A saída de 02/ABR coinci-
de com a Formula 1 em 
Hanói e não é possível 
hospedar-se em hotel de 
5* em Cat. Primeira Sup. 
Será oferecido um hotel 
de categoria Primeira e 
o preço serão o mesmo 
do Cat. Primeira Sup.




