
Tailândia
• CLIMA
A Tailândia goza de um clima tropical úmido de-
vido a ação dos ventos e monções, que variam
de direção segundo a estação do ano. De Abril a
Outubro, os ventos sopram do sudeste e chegam
carregados de umidade; o resto do ano esses
ventos sopram do noroeste. As temperaturas são
elevadas, oscilando entre 25º C e 36º C sob a in-
fluência de ventos do sudeste, enquanto no resto
do ano as temperaturas oscilam entre 18º C e os
33º C.

• MOEDA LOCAL 
Baht, 1 euro equivale a 40 bhts aproximadamente.

• ELECTRICIDADE
220 volts

• POPULAÇÃO
65 milhões de habitantes

• COMPRAS
Em nenhum outro lugar do sudeste asiático está
mais enraizado que na Tailândia o costume de
presentear. As sedas e aos algodões são de
ótima qualidade com profusão de cores. No te-
rreno do artesanato, os trabalhos de povos do
norte são muito bons; bordados, entalhe em ma-
deira e trabalhos em bambu ou papel de arroz,
pedras preciosas, em especial, safira e rubi, im-
portados do Camboja y Myanmar, peças de por-
celana chinesa, pinturas, etc.

• IDIOMA
“Thai” é uma das línguas mais antigas, dife-
rente de qualquer outra do sudeste asiático.
Fala-se também inglês.

• GEOGRAFIA

A Tailândia tem forma de cabeça de elefante e
a tromba seria uma parte da península da Ma-
lásia. A cabeça representa o centro da Indo-
china de norte ao sul tem 2.000 km. A parte
mais larga tem 800 km. A zona norte é a mais
montanhosa com altitudes de 2.500 metros.
Aqui se concentram a maioria das tribos indí-
genas, conhecidas como as tribos da mon-
tanha, em povoados como Chiang Mai ou
Chian Raí. O nordeste é a região mais pobre,
mais virgem, menos desenvolvida e mais tran-
qüila. A região sul e banhado em ambos os
lados pelos mares de Andaman e o Golfo da
Tailândia contando com mais de 2.500 km de
costas. 

• GASTRONOMIA
As especialidades gastronômicas mais comuns
são o “Ka Phat Tai Kaphrao” espécie de um
mexido de frango com alho e pimenta verde;
O “ Khao Phat”, prato a base de arroz frito com
diversos ingredientes: pepino, pimentão, ovos
e pimenta. A cerveja é de boa qualidade é  ser-
vida em qualquer local. Tem grandes varieda-
des de frutas frescas ou em suco. No entanto
pode se provar todo o tipo da cozinha oriental
e europeia, já que existe uma variedade de res-
taurantes especializados.

• NOTAS MUITO IMPORTANTES
A visita de Bankok incluída em todos os progra-
mas da Tailândia tem inicio as 09h00.

Myanmar
• CLIMA
O clima é variável, com predominância quente
tropical, com uma temperatura média de 25°C.
O monção de verão bate com força e provoca
inúmeras chuvas

• MOEDA LOCAL
A unidade monetária é o kyat (MMK), que deve
ser pronunciada "chat". É impossível fazer qual-
quer transação com cartões de crédito (Visa,
American Express Eurocard/Mastercard). É acon-
selhável que leve os dólares.

• ELECTRICIDADE
220 V. Adaptador para tomadas Europeias.

• POPULAÇÃO
50 Milhões de habitantes.

• IDIOMA
Birmânia é a língua oficial. As minorias étnicas
usam 126 línguas e dialetos. Também falam in-
glês e chinês.

• GEOGRAFIA
A Birmânia, que se estende desde o Himalaia se

até a península Malaia ao sul, abre-se para o
oeste, na baía de Bengala, cuja costa é dominada
cordilheira Arakan. O relevo montanhoso cul-
mina em sua extremidade norte, com a altura
máxima no  pico HkakaboRazi (5.967 m), em
Montes Gaoligong. Há muitos vulcões extintos.
As cordilheiras, organizados de norte a sul, iso-
lam as planícies irrigadas pelos rios Chindwin,
Ayeyarwady (Irrawady), Sittang y Saluén. Outro
rio importante que passa por este país é o rio
Mekong.

• GASTRONOMIA
A base da alimentação é o peixe, acompanhado
por arroz ou legumes. O prato nacional, mo-
ringa, consiste de peixe, macarrão, coentro e ce-
bola. Muitos outros pratos são preparados com
camarões e outros frutos do mar. Os principais
temperos são o curry, o coco, o alho e a pimenta.
Legumes são o principal ingrediente da maioria
das sopas. No que diz respeito às sobremesas,
destaca a semolina bolo aromatizado com coco,
ou os bolos de bananas.

Vietnam
• CLIMA
Nenhuma época pode ser considerada melhor
ou pior para visitar o Vietnam. Quando uma re-
gião é chuvosa, fria e úmida, existe outra zona
com calor e sol. O clima do Vietnam é muito va-
riável. No norte o inverno ocorre nos meses de
Novembro a Abril com temperatura média de
16ºC e um clima úmido e frio. No verão, de
Março a Outubro as temperaturas são de 30º C
na media. O centro oferece uma combinação de
dois tipos de clima. No sul as temperaturas são
constantes todo o ano e oscilam entre 25ºC e
30º C. A estação seca vai de Novembro a Abril e
a estação das chuvas de Maio a Outubro. O mês
mais frio em Hanói é Janeiro e o mais quente é
Junho. Entre Julho e Novembro costumam se
formar tufões.

• IDIOMA
Vietnamita.

• MOEDA LOCAL
Vietnam Dong

• ROUPA RECOMENDADA
Roupa cômoda de algodão estilo esporte. Uma
capa de chuva e recomendado.

• GORJETAS
Uma pequena gorjeta será sempre apreciada
nos hotéis e restaurantes assim como para os
guias.

• CORRENTE ELÉTRICA
220/110 volts.

• CONSELHOS ÚTILES
Recomendamos beber somente líquidos enga-
rrafados. Fora dos hotéis e restaurantes acon-
selhamos não comer nenhum alimento cru nem
usar gelo nas bebidas. Recomendamos ainda
óculos de sol, protetor solar e um repelente.

Laos
• CLIMA
O clima local é tropical  caracterizado por mon-
ções; há uma estação chuvosa entre os meses
de maio a novembro, seguido por uma estação
seca, de Dezembro a Abril.

• MOEDA LOCAL
A moeda local é o Kip (LAK), que é dividido em
100 att. Os laocianos utilizam mais frequente-
mente  o baht tailandês ou dólar americano (é
aconselhável trazer pequenos valores de dóla-
res).

• ELECTRICIDAD
220 V. Os adaptadores para plugues do padrão
Europeu estão prontamente disponíveis em
lojas de Vientiane. Os "apagões" são comuns
durante a estação chuvosa e em pequenas ci-
dades. É altamente recomendável, portanto,
uma boa lanterna.

• POPULAÇÃO
O Laos tem uma população de 6.677.534
(2008) para uma densidade de 29
habitantes/km². Cerca de um quarto da popu-
lação vive nas regiões montanhosas, o resto ao
longo do rio Mekong e seus afluentes. Mais de
78% vivem em aldeias rurais.

• IDIOMA
A língua dominante é Lao. Em região montan-
has existe uma grande variedade de dialetos
tribais. Fala-se também sobre o francês e in-
glês.

• GEOGRAFIA
O Laos é um país encravado no sudeste da Ásia
e a paisagem, densamente arborizadas, con-
siste, acima de tudo, em terrenos irregulares
montanhas. As mais altas é a PhuBia com
2.820 metros de altitude, com algumas planí-
cies e planaltos. O Rio Mekong é uma parte da
fronteira ocidental com a Tailândia, conside-
rando que as montanhas da Cordilheira Anna-
mita formam a maior parte do leste da fronteira
com o Vietnã.

• GASTRONOMIA
Como a comida é a marca registrada de cada
canto do planeta, é interessante para conhecer
o paladar Laos. O "pão" inevitável na mesa é o
khaoniau (arroz aglutinado), é o acompanha-
mento de pratos, tais como: tammakhung (pa-
paya salada), o mok (broto bambu grosso e a
carne de porco, envolto em folha de bananeira),
lap ... (Salada beef /lapcin/, peixe /lappa/, cama-
rão /lap kung/ ), cinlot (pedaços de carne fritos)
ou ping kai (frango grelhado), todos os pratos
com aromas característicos.
No que diz respeito aos pratos doces faz-se pre-
sente o khauniau, acompanhado por leite de
coco, açúcar e frutas, e a ingenuidade são as so-
bremesas, tais como: khausankanaa (preparado
com coco arroz acompanhado de: pedaços de
manga ou de coco pudim), khauniaukapmak-
thuadam (arroz com preto frijoless), makkuai-
thoght (bananas fritas), khautom (bocados de
arroz e amendoim), luom mix (leite de coco com
fruits) ... para mais especificações é recomen-
dado para ir para a cena.
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Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

tido a zona do Triângulo de Ouro nas mar-
gens do Rio Mekong, onde as fronteiras do
Laos, Birmânia e Tailândia são coincidentes.
Continuamos a Chiang Saen, antiga capital
do reino Lanna, situada nas margens do rio
Mekong. Visitar o templo Wat Pra Thad Jom
Kitti subiremos os 383 degraus para chegar
até o topo. Após o regresso de Chiang Rai.
Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA -TER.- CHIANG RAI /
CHIANG MAI
Café da manhã. Visitar o mercado e o tem-
plo de Wat Pra Kaew. Partida para Chiang
Mai com parada na rota para ver o templo
Wat Rong Khun, que é muito conhecido por
suas decorações em branco refletida no es-
pelho. Antes de chegar no Chaing Mai tam-
bém visitaremos algumas nascentes de
água quente. Almoço em restaurante local
e em seguida visita a área das fábricas de
artesanato em Sankampaeng onde você
pode ver como são fabricados itens de ma-
deira, guarda-sóis e seda. Jantar e aloja-
mento no hotel.

6º DIA -QUA.- CHIANG MAI
Café da manhã. Sair para o campo dos ele-
fantes Mae Sa para vê-los fazer o seu tra-
balho. Em seguida, subir nas costas de um
deles em direção à aldeia de Baan Tong
Luang, onde você pode visitar a diferentes
grupos étnicos no norte do país, como por
exemplo, a Karen, Lahu, Patong, Hmong Pa-
dong conhecida como mulheres girafas. Al-
moço em restaurante local. Depois do
almoço opção para visitar o reino do tigre,
onde você pode tirar fotos ao lado desses
animais, sem seguida retornamos ao hotel
em Chiang Mai. 

1º DIA -SEX.- BANGKOK
Chegada em Bangkok. Translado para o
hotel. Acomodações.

2º DIA -SAB.- BANGKOK
Café da manhã. Sair para fazer uma viagem
de meio dia, passeio turístico para a cidade
na qual se incluem os templos de mais in-
teresse em Bangkok: Wat Trimitr com seu
enorme Buda de cinco toneladas e meia de
ouro sólido plantas epífitas, ato seguido a
Chinatown para chegar ao Wat Po, o templo
do Buda reclinado 46 metros, coberta com
uma folha dourada e o Chedi dos Reis, o
mais alto monumento Budista do mundo.
Ao lado do templo de mármore branco, um
refinado exemplo da arquitetura tailandesa.

3º DIA -DOM.- BANGKOK
Café da manhã. Neste dia recomendamos
que você visite o mercado flutuante de
Damnoern Saduak, os canais e as muitas
atracções que Bangkok oferece. Alojamento

4º DIA - SEG.-BANGKOK / CHIANG RAI
Café da manhã. Traslado para o aeroporto
para tomar o avião com destino a Chiang
Rai. Chegada em Chiang Rai e traslado
para o hotel. Saída rumo a Mae Shai para
visitar a aldeia Akha Saen Chai e outras nas
proximidades. Em seguida, continuaremos
rumo a Mae Sai, a cidade mais ao norte da
Tailândia para visitar o mercado local e o
posto fronteiriço. Almoço em restaurante
local. Vamos continuar nossa viagem sen-

O Tour Inclui

Saídas 2014 / 2015 ** O preço da entrada para o reino do tigre, bem
como tirar as fotos não está incluído no pro-
grama. Os passageiros deverão pagar na che-
gada devido ao fato de que há várias opções.
À noite saída do hotel para um típico jan-
tar estilo Kantoke com entretenimento ao
vivo de danças e canções de várias tribos
do norte. Acomodação no hotel.

7º DIA -QUI.- CHIANG MAI /
BANGKOK
Café da manhã, partida imediata para visi-
tar o mais conhecido templo em Chiang
Mai, Wat Doi Suthep, situado no cume de
uma colina 15 km ao noroeste da cidade.
Depois da traslado para o aeroporto Chiang
Mai para tomar o vôo para Bangkok. Che-
gada e traslado para o hotel.

8º DIA -SEX.- BANGKOK
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

BANGKOK: SEXTA

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não Inclui
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

desde

1.195$
8 DIAS

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.195
550

Hotéis previstos
ou similares

Preço por Pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 28 Março à 24 Outubro 2014

Bangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Imperial Mar Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Turista Superior / Primeira

Cat. Turista Superior / Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.525
770

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.095
1.110

Cat. Luxo Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

190
50

Supl. alta temporada em categoria LUZO SUPERIOR
(01–30/ABR 2014) 

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.295
590

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
De 30 Out. 2014 à 20 Março 2015

Cat. Turista Superior / Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.695
875

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.425
1.240

Cat. Luxo Superior

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 USD NETO Por pessoaBangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primeira Superior / Luxo

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

Shangri-La (L)
Le Meridian (L)
Le Meridian (L)

Cat. Luxo Superior

Consultar suplemento de jantares obrigató-
rios para Natal e Ano Novo

Bangkok

Chiang Mai

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Bangkok e Triângulo de Ouro

De 28 Março 2014 à 20 Março 2015

Inclui visita as “mulheres
girafas”

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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LAMPHUN / CHIANG MAI
Café da manhã. Saída do hotel para visitar
a antiga cidade de Si Satchanalai, situada a
margem do rio Yom, a capital da província
de Lampang. Visita dos principais templos de
Lampang, o elegante Wat Lampang Luang,
que é a construção mais antiga da Tailândia.
Continuação para Chiang Mai. Chegada e
almoço em restaurante local. Visita as fa-
bricas de artesanato na área de Sankam-
paeng. A noite saída para Saithongn para um
jantar de estilo Kantone com danças anti-
gas e canções de varias tribos. Alojamento.

5º DIA – DOM. – CHIANG MAI
Café da manhã. Saída para visitar o templo
mais conhecido de Chiang Mai Wat Doi Su-
thep, situado em uma colina a 15 km a nor-
oeste da cidade. Almoço em um
restaurante local.  Continuação da visita a
uma fazenda de orquídeas. Jantar no
hotel. Alojamento.

6º DIA – SEG. – CHIANG MAI /
CHIANG DAO / THATON /
CHIANG RAI
Café da manhã. Saída para Chiang Dao.
Pelo caminho faremos uma visita a um
campo de elefantes e uma curta navegação
em uma balsa de bambu. Almoço. Saída
para um breve passeio pelo rio Mae Kok em
um simples barco a motor desde Baan Tha
Ton até Ban Pa thai. Em seguida continua-
ção da viagem pela estrada até Chiang Raí.
No caminho visitaremos alguns povoados
das tribos do norte. Chegada a Chiang Raí.
Jantar e alojamento.

7º DIA – TER. – CHIANG RAI /

1º DIA – QUA. – BANGKOK /
CHEGADA
Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel. Alo-
jamento.

2º DIA – QUI. – BANGKOK /
BANG PA IN / AYUTHAYA / LOP-
BURI/ PHITSANULOKE
Café da manhã. Saída para Bang Pa In, onde
visitaremos os Palácios de Verão da família
Real. Seguiremos a Ayuthaya, a antiga capi-
tal da Tailândia para visitar algumas das ru-
ínas mais importantes desta histórica cidade,
o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisam-
petch. Almoço em restaurante local e con-
tinuação para Lopburi para visitar o templo
dos macacos, as ruínas de War Phra Sri Ra-
tana e Phra Sam Yod. Continuação para Phit-
sanuloke. Chegada e jantar no hotel.

3º DIA – SEX. – PHITSANULOK /
SUKHOTHAI
Café da manhã. Visitaremos a principal ca-
pela de Phitsanulok, o Wat Phra Sri Ratana
Mahathat. Continuação a cidade de Sukho-
tai para visitar o parque histórico nacional,
o templo Wat Si Chum. Almoço em restau-
rante local. Depois da visita seguiremos em
um carro de boi durante 45 minutos através
de arrozais e pequenos povoados até che-
gar ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – SAB. – SUKHOTHAI/ SI
SATCHANALAI / LAMPANG /

O tour Inclui

Saídas 2014 / 2015 DOI THUNG / TRIÂNGULO DE
OURO / BANGKOK
Café da manha e saída para visitar a área
do Triângulo de Ouro as margens do rio Me-
kong, onde cruza as fronteiras de Laos, Tai-
lândia e Birmânia para continuar até Dói
Thung e visitar Wat Phra That Dói Thung,
Hall do Ópio. Traslado ao aeroporto para
embarque em vôo com destino a Bangkok.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA – QUA. – BANGKOK
Café da manhã. Sair para fazer uma viagem
de meio dia, passeio turístico para a cidade
na qual se incluem os templos de mais in-
teresse em Bangkok: Wat Trimitr com seu
enorme Buda de cinco toneladas e meia de
ouro sólido, ato seguido a Chinatown para
chegar ao Wat Po, o templo do Buda recli-
nado 46 metros, coberto com uma folha
dourada e o Chedi dos Reis, o mais alto mo-
numento Budista do mundo. Ao lado do
templo de mármore branco, um refinado
exemplo da arquitetura tailandesa. Tarde
livre para passeios. Alojamento.

9º DIA – QUI. – BANGKOK
Café da manhã. Este dia recomendamos vi-
sitar opcionalmente o Mercado Flutuante
de Damnoern Saduak, os canais e as múl-
tiplas atrações que oferece Bangkok. Aloja-
mento.

10º DIA – SEX. – BANGKOK
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

BANGKOK: QUARTAS

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não inclui
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.850
560

Hotéis previstos 
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Tour 10 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 02 Abril à 29 Outubro 2014

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Topland (T)
Leghenda (T)
Imperial Mae Ping (T)
Phowadol Resort (TS)

Cat. Turista Superior / Primeira

Cat. Turista Superior / Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.160
770

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.975
610

Saídas de 05 Novembro 2014 à 25 Março 2015

Cat. Turista Superior / Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.395
1.100

Cat. Primeira Superior / Luxo

- Chiang Rai / Bangkok
230 USD NETO Por pessoa

Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

Dusit Tani (PS)
Topland (T)
Sukhothai Heritage resort (PS)
Holiday Inn (PS)
Dusit Island (PS)

Cat. Primeira Superior / Luxo

Consultar suplemento de jantares 
obrigatórios para Natal e Ano Novo

Bangkok

De 02 Abril 2014 à 25 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Visitando: Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai / Mae Chan / Mae Sai.

desde

1.850$
10 DIASTailândia completa

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Lampang

Phitsanulok
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tern Baray e Angkor Wat (não recomendado
para idosos). Retorno ao hotel para café da
manhã. Saida para o portão sul com com
suas impressionantes estátuas  represen-
tando o movimento do oceano, a antiga ca-
pital Angkor Thom (século XII), o templo
Bayon único por suas 54 torres decoradas
com 200 caras sorridentes de Avolokitesvara,
o Phimeanakas e o terraços do rei leproso e
dos elefantes assim como as cameras reais.
Almoço no hotel.Visita a Senteurs D´Angkor
para obter a expêriencia de odores e sabores
autênticos do Camboja através de uma
gama de produtos artesanais. Em continua-
ção visitaremos o mais famoso de todos os
templos Angkor Wat. Pôr do sol no templo e
jantar no restaurante The Square 24.

6º DIA – SEX. – SIEM REAP
Café da manhã e partida para Banteay EII
(século X) considerada como uma jóia da
arte clássica Khmer. Continuação para Ban-
teay Samre que consiste de um templo com
quatro alas precedidas por um átrio e
acompanhada de duas livrarias tudo em
muito bom estado de conservação. Duas
paredes concêntricas fechado o resort. Des-
frute de uma massagem de uma hora rela-
xante. Almoço no hotel. No período da
tarde partida de Preah Khan, construído
pelo Rei Jayavarman VII como Ta Prohm um
lugar rodeado por torres e corredores muito
estreitos. Ao contrário Ta Promh no entanto

1º DIA – DOM. – BANGKOK /
CHEGADA
Chegada em Bangkok. Traslado para o
hotel. Acomodações.

2º DIA – SEG. – BANGKOK
Café da manhã. Sair para fazer uma viagem
de meio dia, passeio turístico para a cidade
na qual se incluem os templos de mais in-
teresse em Bangkok: Wat Trimitr com seu
enorme Buda de cinco toneladas e meia de
ouro sólido, ato seguido a Chinatown para
chegar ao Wat Po, o templo do Buda recli-
nado 46 metros, coberto com uma folha
dourada e o Chedi dos Reis, o mais alto mo-
numento Budista do mundo. Ao lado do
templo de mármore branco, um refinado
exemplo da arquitetura tailandesa.
Tarde livre para passeios. Alojamento.

3º DIA – TER. – BANGKOK
Café da manhã. Neste dia recomendamos vi-
sitar opcionalmente o Mercado Flutuante de
Damnoern Saduak, os canais e as múltiplas
atrações que oferece Bangkok. Alojamento.

4º DIA – QUA. – BANGKOK /
SIEM REAP
Café da manhã. Traslado para o aeroporto
para tomar o avião a Siam Reap. Chegada ao
aeroporto internacional de Siam Reap às
09:00 da manhã, com o voo PG 903 e tras-
lado para o hotel. Almoço no hotel. Visita
aos templos de Prasat Kravan com suas uú-
nicas esculturas em ladrilhos, Srah Srang, que
foi usada para banhos rituais, Banteay Kdei
(cercado por quatro paredes), Estrela Ver-
melha Mebon protegidos nos cantos por es-
culturas de elefantes de pedra, algumas das
quais ainda estão perfeitamente conservados
e Pre Rup, o templo da montanha para ver o
pôr-do-sol. O jantar no restaurante Viroth's.

5º DIA – QUI. – SIEM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng,
uma das duas colinas que domina a planície
para comtemplar o nascer do sol sobre Wes-

O Tour Inclui

Saídas 2014 / 2015 o templo de Preah Khan está em muito
bom estado de conservação. Em seguida,
vamos a Neak- mento, um chafariz constru-
ído no meio de uma piscina que representa
um paradisíaco lago do Himalaia, Ta Som e
acabando em Ta Prohm, um dos mais espe-
taculares templos da região, que tem se
mantido relativamente igual que quando
foi descoberto e ainda mantém muito do
seu mistério. Jantar com show de dança
Apsara.

7º DIA – SAB. – SIEM REAP /
BANGKOK
Café da manhã. Traslado para uma aldeia flu-
tuante. Curta viagem em um barco típico de
madeira no lago Tonle Sap, o grande lago do
Camboja uma das maravilhas da Ásia. Al-
moço no hotel. Continuamos a Senteurs
D'Angkor para obter a experiência de odores
e sabores da autêntica Camboja através de
uma gama de produtos artesanais tradicio-
nais que pode ajudar a criar empregos e
renda para as comunidades rurais. Estas igua-
rias incluem especiarias, chás, cafés, o high-
lands e bebidas  locais de arroz. Há também
bálsamos e óleos naturais, massagens, bem
como velas perfumadas, incenso. Tempo
para visitar o mercado local até a transfe-
rência para o aeroporto para tomar o vôo

para Bangkok. Chegada e traslado para o
hotel. Alojamentos.

8º DIA – DOM. - BANGKOK
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

A BANGKOK: DOMINGO

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não Inclue
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.050
540

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 30 Março à 26 Outubro 2014

Bangkok

Siem Reap

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Tara Angkor (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.550
830

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.175
625

Saídas 02 Novembro 2014 à 22 Março 2015

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.690
930

Cat. Primeira Superior / Luxo

- Bangkok / Siem Reap
- Siem Reap / Bangkok
630 USD NETO Por pessoa

Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Angkor Palace Resort & Spa (L)

Cat. Primeira Superior / Luxo

Consultar suplemento de jantares
obrigatórios para Natal e Ano Novo

Bangkok

De 30 Março 2014 à 22 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

50
50

Supl. alta temporada em Categoria Primeira 
(01/20 OUT 2014) 

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.

Visitando: Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap.

desde

1.050$
8 DIASTailândia e Camboja

Bangkok

Siam Reap



EXTREMO ORIENTE: Thailândia, Vietnam, Myanmar y Laos32

Visitando: Bangkok / Mandalay / Amarapura / Bagan / Heho / Lago Inle / Heho / Yangon / Bangkok.

Taungthaman juntando duas aldeias, então
visite o mosteiro Bagaya com sua coleção de
estátuas de Buda. Almoço no restaurante
Renaissance. Na parte da tarde traslado para
o aeroporto e o vôo com destino a Pagan.
Chegada e traslado para o hotel. Aloja-
mento.

5º DIA -QUI.- BAGAN
Café da manhã. O dia começa com o mer-
cado local para continuar com uma selec-
ção dos mais importantes pagodes como
Shwezigon, construído pelo Rei Anawrahta
no início do século 11 como uma capela re-
ligiosa,  Ku Byauk Gyi um templo com ma-
ravilhosos murais de cenas de histórias de
Jataka do século 13 e o Ananda templo de
60 metros de altura, com quatro imagens
Buda gigantescas no seu interior e inúme-
ras figuras sentados em volta na sua galeria
interior. Depois do almoço no restaurante
Sunset Garden, ao lado do rio, visitaremos
uma fábrica de laca de Myinkaba para pro-
seguir com a visita aos templos Manbaya,
um monumento de arenito que diz ter sido
o palácio do Rei Manuha e o templo Myin-
gaba Gu Byaukgyi, conhecido por suas mu-
ralhas sob a proteção da Unesco. Veremos
o pôr do sol nas proximidades de Bagan.
Alojamento.

6º DIA -SEX.- BAGAN / HEHO /
LAGO INLE
Café da manhã e traslado para o aeroporto,
embarque em vôo com destino a Heho. Na
chegada traslado para o Valebaizo a

1º DIA -DOM.- BANGKOK
Chegada em Bangkok. Translado para o
hotel. Acomodações.

2º DIA -SEG.- BANGKOK
Café da manhã. Sair para fazer uma viagem
de meio dia, passeio turístico para a cidade
na qual se incluem os templos de mais in-
teresse em Bangkok: Wat Trimitr com seu
enorme Buda de cinco toneladas e meia de
ouro sólido plantas epífitas, ato seguido a
Chinatown para chegar ao Wat Po, o templo
do Buda reclinado 46 metros, coberta com
uma folha dourada e o Chedi dos Reis, o
mais alto monumento Budista do mundo.
Ao lado do templo de mármore branco, um
refinado exemplo da arquitetura tailandesa.

3º DIA -TER.- BANGKOK / MAN-
DALAY
Café da manhã. Traslado para o aeroporto
para tomar vôo com destino a Mandalay.
Na chegada traslado direte para visitar o
pagode Mahamuni com sua impressionante
imagem do Buda, uma das mais sagradas,
coberta por várias e espessas folhas de
ouro, depois uma breve parada para ver o
processo de lapidação do ouro. No período
da tarde, visita ao mosteiro Shwe Nan Daw
Kyaung um excelente exemplo de constru-
ção à base de produtos derivados de ma-
deira, Mindom foi residência do rei e o
Kuthodaw, que contém o maior livro do
mundo consiste em 729 tábuas de már-
more esculpidas com escrituras budistas e
o passeio termina no mosteiro Than Shwe
Kyin para observar os fiéis fazendo suas
orações da noite. Jantar no restaurante
Mandalay Canal. Alojamento.

4º DIA -QUA.- MANDALAY /
AMARAPURA / BAGAN
Café da manhã. Saída via estrada para Ama-
rapura, a penúltima capital do reino. Visita a
ponte U Bein construída em 1851 total-
mente em madeira de teca em mais de 100
estacas com uma extensão superior a um
quilômetro. A ponte passa por cima do lago

El Tour incluye

Saídas 2014 / 2015 Nyaungshwe, as margens do rio para tomar
um barco ao hotel. Almoço no restaurante
Golden Kite. Na parte da tarde, passeio de
barco até Indaing, situado na parte oeste
do lago. Pelo caminho o barco passa atra-
vés de estreitos canais aonde é possível
contemplar os agriculturoes em seus culti-
vos.  Desembarque e continuação a pé por
15 minutos pela aldeia Indaing até chegar
as ruínas dos pagodes Nyaung Ohak dos
séculos 14 a 18 anos, muitas delas perma-
necem sem renovar com plantas e até
mesmo árvores que crescem ao redor e dar-
lhes uma atmosfera encantadora. Voltar ao
cais por uma passagem com lojas que ven-
dem suvenires. Alojamento.

7º DIA -SAB.- LAGO INLE
Café da manhã. Visitar o mercado local do
lago Inle (somente em dias de mercado), o
mais dinâmico e vibrante em toda a região.
Durante a viagem de barco pelo lago vere-
mos os famosos jardins flutuantes e a coti-
diana vida destas aldeias de pescadores.
Visita ao pagode Phaungdaw Oo, o lugar
mais sagrado do estado Shan e o povoado
Nampam que é onde se cosntrõe os barcos
e os itens típicos da região, tais como ciga-
rros e sedas. Almoço no restaurante Green
Chilli. Seguiremos para o monastério Nga
Phe Kyaung, um doa mais antigos, com gran-
des salas para meditar e estátuas de Buda
antigas. Retorno ao hotel para contemplar o
pôr do sol sobre o lado. Alojamento.

8º DIA -DOM.- LAGO INLE /
HEHO / YANGON / BANGKOK
Café da manhã ae traslado ao aeroporto de
Heho para vôo a Yangon. Ao chegar almoço
no restaurante Monsoon e começamos o
tour da cidade que incluí a antiga parte co-
lonial, com os edifícios da época, o bairro
chinês, o hindú e o templo dourado Sule, da-
tado de mais de dois milênios. Finalizaremos
a excursão no famoso pagode de Shweda-
gon, um dos monumentos religiosos mais
espetaculares com sua cúpula dourada que
se eleva a mais de 98 metros e é cuberta
com 60 tonelas de ouro puro, sendo o cora-
ção e a alma budista de Myanmar. Ao termi-
nar a visita traslado ao aeroporto para tomar
vôo a Bangkok. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

9º DIA -SEG.- BANGKOK
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

El Tour no incluye
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

desde

1.850$
9 DIAS

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.850
675

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Tour 9 dias: Bangkok / Bangkok

Bangkok

Mandalay
Bagan
Lago Inle

Novotel Bangkok Fenix Silom /
Narai (P)
Shwe Ingyinn (P)
Bawga Theiddhi (PS)
Royal Inle Resort (P)

- Bangkok / Mandalay
- Mandalay / Bagan
- Bagan / Heho
- Heho / Yangon
- Yangon / Bangkok
730 USD Neto por pessoa

Bagan

Bangkok e Myanmar

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Bagan

Lago Inle

Bangkok

Mandalay

A BANGKOK: DOMINGO
2014
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Preço por pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Bangkok

Phuket

Extensão Phuket 
e Singapura
Extensão a Phuket

PREÇO POR PESSOA EM DOLARES
O PREÇO DO PACOTE INCLUI:
- 3 noites de Alojamento e café da manhã
- Vôos domésticos desde / até Bangkok
- Traslados IN/OUT Aeroporto em Phuket

PACOTE NOITE
EXTRA PACOTE NOITE

EXTRA

01 Abr-
31 Out 2014

01 Abr-
31 Out 2014

01 Nov 2014-
31 Mar 2015

01 Nov 2014-
31 Mar 2015

ANDAMAN BEACH SUITES 
(Hab Superior City View) Turista

DOBLE: 810 DOBLE: 65 DOBLE: 995 DOBLE: 110

SUPL SINGLE: 250 SUPL SINGLE: 70 SUPL SINGLE: 380 SUPL SINGLE: 110
IMPERIAL ADAMANS CANNACIA RESORT (H. De-
luxe) PHUKET ORCHID RESORT & SPA (Hab Deluxe).
Primera

DOBLE: 840 DOBLE: 80 DOBLE: 1.090 DOBLE: 130

SUPL SINGLE: 280 SUPL SINGLE: 75 SUPL SINGLE: 510 SUPL SINGLE: 130
MOVENPICK RESORT & SPA (Garden View) /
DUSIT THANI LAGUNA RESORT (Hab Deluxe La-
goon View) Primeira Sup

DOBLE: 970 DOBLE: 120 DOBLE: 1.220 DOBLE: 195

SUPL SINGLE: 410 SUPL SINGLE: 120 SUPL SINGLE: 600 SUPL SINGLE: 180

LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT  
(Hab Deluxe Ocean View) - Luxo

DOBLE: 1.095 DOBLE: 140 DOBLE: 1.450 DOBLE: 260

SUPL SINGLE: 495 SUPL SINGLE: 130 SUPL SINGLE: 830 SUPL SINGLE: 260

Extensão a Singapur

Dia 1º
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

Dia 2º
Café da manhã. Este dia realizaremos uma visita panorâmica para descobrir o encnato
desta cidade multi racial. Percorreremos os diferents distritos, incluíndo Chinatown. Ter-
minaremos a visita no Jardím das Orquídeas, situado no Jardim Botânico de Singapur.
Tarde livre. Alojamento.

Dia 3º
Café da manhã. Dia livre para descobrir a cidade e fazer compras. Alojamento.

Dia 4º
Café da manhã. Na hora oportunida, traslado ao aeroporto.

Saídas diárias de 01 Abril 2014 à 31 Março 2015

Bangkok

Singapur

Bayview Hotel / Royal  o similar
Apartamento Duplo
Sup. Habitación Individual

795
470

Categoria Turista Superior 

Holiday Inn Atrium / Rendezvous / Swisso-
tel Merchant Court / Park Regis o similar
Apartamento Duplo
Sup. Habitación Individual

995
675

Cat. Primeira / Primeira Superior 

Grand Park Orchard / Goodwood Park /
Sheraton Towers o similar
Apartamento Duplo
Sup. Habitación Individual

1.180
860

Catategoria Luxo

Fullerton / Shangri-La / Mandarin Oriental
o similar
Apartamento Duplo
Sup. Habitación Individual

1.250
925

Catategoria Luxo Superior

desde

795$
4 DIAS

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi.

Danang, onde visitaremos o museu Cham
com uma grande coleção de esculturas
Champa, sendo algumas delas do século
VII. Continuação  a Hue com breve parada
no caminho para admirarmos a paisagem.
Alojamento.

6º DIA – SEG. – HUE / HO CHI
MINH
Café da manhã. Passeio de barco pelo rio
Perfume para visitar a pagoda Thien Mu
uma das mais antigas por suas formas ar-
quitetônicas de veneração religiosa em
Hue. Continuação e visita da cidade assim
como de Tu Duc e jardim Thao. Almoço no
restaurante Ancient Hue, Final da tarde
traslado ao aeroporto para tomarmos vôo
para Ho Chi Minh. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

7º DIA – TER. – HO CHI MINH /

1º DIA – QUA. – HANOI / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Alojamento.

2º DIA – QUI. – HANOI / HA-
LONG/  HALONG/ CRUZEIRO
EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita a
Halong,  área de impressionante beleza, em-
barque em cruzeiro pela baía conhecida
entre os vietnamitas como “O Dragão des-
cendo para o mar”, considerada pela Unesco
como patrimônio mundial da humanidade.
Almoço buffet em restaurante. Visita a ca-
verna Sung Sot se o tempo permitir. Opção
de nadar ou tomar um kayak em Hang
Trong. Jantar buffet (internacional) em res-
taurante. Acomodação no navio.

3º DIA – SEX. – HANOI / BAT-
TRANG / HANOI
Café da manhã.  Chegada ao porto para
sairmos até o povoado de artesanato tra-
dicional Batrang. Almoço em rota em Bac
Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long
para contemplar espetáculo de marionetes
de água, tradicional arte vietnamita. Aloja-
mento.

4º DIA – SAB. – HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Café da manhã.  Visita ao mausoléo de Ho
Chi Minh (fechado durante os meses de
Outubro e Novembro). Continuaremos com
a visita ao templo da literatura construida
faz mais de 1000 anos. Almoço em res-
taurante Au Lac ou similar. A tarde trans-
lado ao aeroporto para tomarmos vôo em
direção a Danang. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

5º DIA – DOM. – HOIAN / DA-
NANG / HUE
Café da manhã. Visita a Hoi An principal
porto comercial asiático no século XVI. Al-
moço no  restaurante Apsara e saida para

O Tour inclui

Saídas 2014 / 2015 CU CHI / HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde
entraremos nos surpreendente túneis. Há
mais de 200 túneis, compreendido em
um sistema de eixos principais com dife-
rentes ramificações conectadas a escon-
derijos subterrâneos, refúgios e outros
túneis. Almoço em um restaurante local
e regresso a Ho Chi Minh. Continuação
da visita da cidade incluindo: a catedral
de Notre Dame, o antigo palácio presi-
dencial, a pagoda Thien Hau e o mercado
local. Alojamento.

8º DIA – QUA. – HO CHI MINH
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

HANOI: QUARTAS

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não Inclui
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

desde

1.285$
8 DIAS

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão

1.285
440
380

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 8 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 2 Abril à 22 Outubro 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão

1.495
650
400

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão

1.395
475
390

Saídas 29 Outubro 2014 à 25 Março 2015

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia Pensão

1.625
700
425

Categoria Primeira Superior

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
260 USD NETO Por pessoa 

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)

Cat. Primeira Superior

Consultar suplemento jantares obrigatórios
para Natal e Ano Novo.

De 01 de Junho à 02 de Julho o Barco Emeraude
previsto no tour, se encontrará no dique seco e
será alterado pelo barco Syrena.

Halong

Vietnam Clássico

De 2 Abril 2014 à 25 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

30
15

Suplemento temporada alta en ambas categorías
Saídas em Abril e Outubro 2014 

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi
Ho Chi Min

Hanoi

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.



EXTREMO ORIENTE: Thailândia, Vietnam, Myanmar y Laos 35

Visitando: Hanoi / Halong / Hue / Danang / Hoian / Cu Chi / Cantho / Ho Chi Minh.

porto comercial asiático no século XVI. Al-
moço no  restaurante Apsara e saida para
Danang, onde visitaremos o museu Cham
com uma grande coleção de esculturas
Champa, sendo algumas delas do século
VII. Continuação  a Hue com breve parada
no caminho para admirarmos a paisagem.
Alojamento.

6º DIA – SEG. – HUE / HO CHI
MINH
Café da manhã. Passeio de barco pelo rio
Perfume para visitar a pagoda Thien Mu
uma das mais antigas por suas formas ar-
quitetônicas de veneração religiosa em
Hue. Continuação e visita da cidade assim
como de Tu Duc e jardim Thao. Almoço no
restaurante Ancient Hue, Final da tarde
traslado ao aeroporto para tomarmos vôo
para Ho Chi Minh. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

7º DIA – TER. – HO CHI MINH /
CU CHI / HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde
entraremos nos surpreendente túneis. Há
mais de 200 túneis, compreendido em um
sistema de eixos principais com diferentes
ramificações conectadas a esconderijos
subterrâneos, refúgios e outros túneis. Al-
moço em um restaurante local e regresso
a Ho Chi Minh. Continuação da visita da ci-
dade incluindo: a catedral de Notre Dame,
o antigo palácio presidencial, a pagoda
Thien Hau e o mercado local. Alojamento.

8º DIA – QUA. – HO CHI MINH /
CAI BE / AN BINH / CAN THO
Café da manhã. Saída para Cai Be, o cora-
ção do delta de Mekong, conhecido mun-
dialmente por seus imensos arrozais e a
beleza de sua paisagem. Chegada ao cais
e pegaremos um barco pelo rio Mekong, vi-
sitaremos o mercado flutuante estilo origi-
nal de comércio nesta zona. Visitaremos:
oficina de papel de arroz, a ilha An Binh, e
a casa de Sr. Cai Cuong´s. Almoço. Conti-
nuação e um curto passeio de charrete até
um local para provarmos mel caseiro. Re-
torno em barco a Vinh Long e seguimos
para Can Tho. Alojamento.

1º DIA – QUA. – HANOI / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Alojamento.

2º DIA – QUI. – HANOI / HA-
LONG/  HALONG/ CRUZEIRO
EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita a
Halong,  área de impressionante beleza, em-
barque em cruzeiro pela baía conhecida
entre os vietnamitas como “O Dragão des-
cendo para o mar”, considerada pela Unesco
como patrimônio mundial da humanidade.
Almoço buffet em restaurante. Visita a ca-
verna Sung Sot se o tempo permitir. Opção
de nadar ou tomar um kayak em Hang
Trong. Jantar buffet (internacional) em res-
taurante. Acomodação no navio.

3º DIA – SEX. – HANOI / BAT-
TRANG / HANOI
Café da manhã.  Chegada ao porto para
sairmos até o povoado de artesanato tra-
dicional Batrang. Almoço em rota em Bac
Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long
para contemplar espetáculo de marionetes
de água, tradicional arte vietnamita. Aloja-
mento.

4º DIA – SAB. – HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Café da manhã.  Visita ao mausoléo de Ho
Chi Minh (fechado durante os meses de
Outubro e Novembro). Continuaremos com
a visita ao templo da literatura construida
faz mais de 1000 anos. Almoço em res-
taurante Au Lac ou similar. A tarde trans-
lado ao aeroporto para tomarmos vôo em
direção a Danang. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

5º DIA – DOM. – HOIAN / DA-
NANG / HUE
Café da manhã. Visita a Hoi An principal

O Tour inclui

Saídas 2014 / 2015 9º DIA – QUI. – CAN THO / HO
CHI MINH
Café da manhã. Saída em barco para visitar
o mercado flutuante de Cai Rang, onde ve-
remos aos comerciantes cozinhar macarrão
instantâneo, construir barcos e descascar
arroz. Regresso a Ho Chi Minh, no caminho
almoço. Alojamento no hotel.

10º DIA – SEX. - HO CHI MINH
Café da Manhã. Na hora apropriada tras-
lado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS
SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

HANOI: QUARTAS

• Assistência e traslados indicadps no programa.

• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.

• Alojamento em hotéis indicados ou similares.

• Café da manhã e refeições extra conforme programa.

• Visitas e excursões que se indicam no programa.

• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias

que falem inglês.

• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não Inclui

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.

• Vôos internos indicados separadamente.

• Taxas de aeroporto.

• Trâmites e vistos de entradas

desde

1.795$
10 DIAS

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.795
650

Hotéis previstos
ou similares

Precio por Persona en $ USA
en Habitación Doble

Tour 10 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 2 Abril à 22 Outubro 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Victoria Can Tho (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.995
850

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.925
720

Saídas 29 Outubro 2014 à 25 Março 2015

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.150
950

Categoría Primera Superior

- Hanoi / Danang 
- Hue / Ho Chi Minh
260 USD NETO Por pessoa

Cat. Primeira Superior

Consultar suplemento jantares obrigatórios
para Natal e Ano Novo.

De 01 de Junho à 02 de Julho o Barco Emeraude
previsto no tour, se encontrará no dique seco e
será alterado pelo barco Syrena.

Vietnam e Delta do Mekong

De 02 Abril 2014 à 25 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho

Ho Chi Min

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Victoria Can Tho (P)

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

30
20

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2014

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

40
20

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2014

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Angkor Palace Resort & Spa (PS) 

Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue
/ Ho Chi Minh / Cu Chi / Siem Reap.

Champa, sendo algumas delas do século
VII. Continuação  a Hue com breve parada
no caminho para admirarmos a paisagem.
Alojamento.

6º DIA – SEG. – HUE / HO CHI
MINH
Café da manhã. Passeio de barco pelo rio
Perfume para visitar a pagoda Thien Mu
uma das mais antigas por suas formas ar-
quitetônicas de veneração religiosa em
Hue. Continuação e visita da cidade assim
como de Tu Duc e jardim Thao. Almoço no
restaurante Ancient Hue, Final da tarde
traslado ao aeroporto para tomarmos vôo
para Ho Chi Minh. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

7º DIA – TER. – HO CHI MINH /
CU CHI / HO CHI MINH
Café da manhã. Saída para Cu Chi, onde
entraremos nos surpreendente túneis. Há
mais de 200 túneis, compreendido em um
sistema de eixos principais com diferentes
ramificações conectadas a esconderijos
subterrâneos, refúgios e outros túneis. Al-
moço em um restaurante local e regresso
a Ho Chi Minh. Continuação da visita da ci-
dade incluindo: a catedral de Notre Dame,
o antigo palácio presidencial, a pagoda
Thien Hau e o mercado local. Alojamento.

8º DIA – QUA. –  HO CHI MINH / SIEM
REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
pegar vôo para Camboja, Chegada, tras-
lado ao hotel e almoço. A tarde visita aos
templos de Prasat Kravan, Srah Srang, Ban-
teay Kdei, Estern Mebon e Pre Rup. Jantar
no restaurante Viroth´s. Alojamento. 

9º DIA – QUI. – SIEM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng,
uma das duas colinas que domina a planí-
cie para comtemplar o nascer do sol sobre
Western Baray e Angkor Wat (não recomen-
dado para idosos). Retorno ao hotel para
café da manhã. Saida para o portão sul com
com suas impressionantes estátuas  repre-
sentando o movimento do oceano, a antiga
capital Angkor Thom (século XII), o templo
Bayon único por suas 54 torres decoradas
com 200 caras sorridentes de Avolokites-
vara, o Phimeanakas e o terraços do rei le-

1º DIA – QUA. – HANOI / CHE-
GADA
Recepção e traslado ao hotel. Restante do
dia livre. Alojamento.

2º DIA – QUI. – HANOI / HA-
LONG/  HALONG/ CRUZEIRO
EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita a
Halong,  área de impressionante beleza, em-
barque em cruzeiro pela baía conhecida
entre os vietnamitas como “O Dragão des-
cendo para o mar”, considerada pela Unesco
como patrimônio mundial da humanidade.
Almoço buffet em restaurante. Visita a ca-
verna Sung Sot se o tempo permitir. Opção
de nadar ou tomar um kayak em Hang
Trong. Jantar buffet (internacional) em res-
taurante. Acomodação no navio.

3º DIA – SEX. – HANOI / BAT-
TRANG / HANOI
Café da manhã.  Chegada ao porto para
sairmos até o povoado de artesanato tra-
dicional Batrang. Almoço em rota em Bac
Ninh. A noite visita ao Teatro Thang Long
para contemplar espetáculo de marionetes
de água, tradicional arte vietnamita. Aloja-
mento.

4º DIA – SAB. – HANOI / DA-
NANG / HOIAN
Café da manhã.  Visita ao mausoléo de Ho
Chi Minh (fechado durante os meses de
Outubro e Novembro). Continuaremos com
a visita ao templo da literatura construida
faz mais de 1000 anos. Almoço em res-
taurante Au Lac ou similar. A tarde trans-
lado ao aeroporto para tomarmos vôo em
direção a Danang. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

5º DIA – DOM. – HOIAN / DA-
NANG / HUE
Café da manhã. Visita a Hoi An principal
porto comercial asiático no século XVI. Al-
moço no  restaurante Apsara e saida para
Danang, onde visitaremos o museu Cham
com uma grande coleção de esculturas

O Tour Inclui

Saídas 2014 / 2015

proso e dos elefantes assim como as câme-
ras reais. Almoço no hotel.Visita a Sen-
teurs D´Angkor para obter a expêriencia de
odores e sabores autênticos do Camboja
através de uma gama de produtos artesa-
nais. Em continuação visitaremos o mais fa-
moso de todos os templos Angkor Wat. Pôr
do sol no templo e jantar no restaurante
Bopha Angkor.

10º DIA – SEX. – SIEM REAP 
Café da manhã. Saida para Banteay Srei (sé-
culo X)considerada a jóia da arte clássica
khmer. Continuação a Ta Prohm um dos
mais espetaculares templos. Almoço no
hotel. A tarde saída para Preah Khan, cons-
truido pelo rei Jayavarman VII um lugar cer-
cado de torres  e corredores muito estreitos.
Continuação a Con Neak Pean, uma fonte
construida no meio de uma piscina repre-
sentando um paradisíaco lago de Himalaya,
Ta Som e Banteay Samre consiste de um
templo. Jantar com espetáculo de dança
Apsara no restaurante Funan ou similar.

11º DIA – SAB. – SIEM REAP 
Café da Manhã. Traslado a um povoado fu-

tuante com curto passeio em barco tradi-
cional de madeira no lago Tonle Sap, o
grande lago do Camboya. Na hora apro-
priada traslado aeroporto e... FIM DOS
NOSSOS SERVIÇOS.

Obs. Os apartamentos deverão ser
desocupados até as 10h.

HANOI: QUARTAS

• Assistência e traslados indicadps no programa.
• Transporte de ônibus ou vã com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições extra conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não inclui

• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

desde

1.895$
11 DIAS

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.895
600

Hotéis previstos
ou similares

Preço por Pessoa em $ USA
Em Apartamento Duplo

Tour 11 dias: Hanoi / Siem Reap
Saídas de 02 Abril à 22 Outubro 2014

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Tara  Angkor (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.375
990

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.075
650

Saídas de 29 Outubro 2014 à 25 Março 2015

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.525
1.050

Categoria Primeira Superior

- Hanoi / Danang 
- Hue / Ho Chi Minh
- Ho Chi Minh / Siem Reap
500 USD NETO Por pessoa

Categoria Primeira Superior

Consultar suplemento jantares obrigatórios
para Natal e Ano Novo.

De 01 de Junho à 02 de Julho o Barco Emeraude
previsto no tour, se encontrará no dique seco e
será alterado pelo barco Syrena.

Vietnam e Camboja

De 02 Abril 2014 à 25 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

50
25

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2014

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

60
30

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2014

Hanoi

Bangkok

Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho

Ho Chi Min

Siam Reap

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.
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Visitando: Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía de Halong
/ Crucero Emeraude / Bat Trang / Danang / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi / Siam Reap.

alojamento no barco.
6º DIA – SEX. – HANOI / BAT TRANG / HANOI
Café da manha e chegada ao porto para sair até
o povoado Batrang. Almoço Bac Ninh. Anoite vi-
sita ao teatro  Thang Long para o espetáculo das
marionetes de água, tradicional arte vietnamita.
Alojamento. 

7º DIA – SAB. – HANOI / DANANG /
HOIAN
Café da manhã e visita ao mausoléu  Ho Chi Minh
(fehcado em outubro e novembro). Continuare-
mos a vista ao templo da literarua construído a
mais de 1000 anos. Passeio de uma hora de bici-
cleta pelo bairro antigo. Almoço. Pela tarde tras-
lado ao aeroporto para tomar o vôo em direção
a Danang. Chegada e traslado ao hotel. Aloja-
mento.

8º DIA – DOM. – HOIAN / DANANG
/ HUE
Café da manhã e vista ao  Hoi An, o centro histó-
rico é caracterizado por seus telhados e becos.
Mutias destas casas foram cosntruídas com ex-
tranhas madeiras e decoradas com painés com
caracteres chineses e desenhos ornamentais. Al-
moço e saída  até  Danang, aonde visitaremos o
museu Cham. Seguindo a Hue e realizando uma
breve parada para admirar a paisagem. Hue, si-
tuada no centro do país foi a capital da última di-
nastia e aonde se conservam diferentes tipos de
história arquitetônica, artística e cultural. Aloja-
mento.

9º DIA – SEG. – HUE / HO CHI MINH
Café da manhã e passeio de barco pelo rio Per-
fume para visitar o pagode Thien Mu. Seguire-
mos visitando a cidadela, a tumba real de  Tu
Duc e o jardim Thao. Almoço. A [última hora da
tarde traslado aoi aeroporto para tomar o vôo a
Ho Chi Minh. Chegada e traslado ao hotel. Alo-
jamento.

10º DIA – TER. – HO CHI MINH / CU
CHI / HO CHI MINH
Café da manhã. Saída até  Cu Chi para ver a sur-
preendente trama de mais de 200 túneis, com-
preendendo um sistema de eixos principais com
diversos desdobramentos ligados à esconderijos
subterrâneos, abrigos e outros túneis. Almoço
e retorno a Ho Chi Minh para visita da cidade,
antes conhecida como Saigón, hoje é o centro
econômico do sul. Visita a catedral de Notre
Dame, Correios, o antigo palácio presidencial, o
pagode Thien Hau e o mercado local. Aloja-
mento.

11º DIA – QUA. – HO CHI MINH /
SIEM REAP
Café da manhã e traslado ao aeroporto para sair
em vôo a Siem Reap. Chegada e traslado ao
hotel. Almoço e no período da tarde visita aos
templos de Prasat Kravan, Srah Srang, Banteay
Kdei, Estern Mebon e Pre Rup, o templo da mon-
tanha para contemplar o pôr-do-sol. Jantar e alo-
jamento.

1º DIA – DOM. – LUANG PRABANG
Chegada a Luang Prabqang. Traslado ao hotel.
Luang Prablang é a cidade mais tradicional e pre-
servada do Sudeste da Ásia. Em 1995 foi incluído
na lsita do Patromônio Mundial pela Unesco. Al-
moço, subida a colina Vat Phousi para contem-
plar a vista sobre a cidade e, em seguida, visitar
a sua That Makmo e passaremos para Vat Aham,
ermida dedica a Deveta Luang (espíritos) POu
Gneu Ya Gney (antepassados). Pôr do sol a partir
de Vat Prabaht Tai no rio Mekong. Jantar e alo-
jamento no hotel. 

2º DIA – SEG. – LUANG PRABANG /
PAK OU / LUANG PRABANG
Café da manhã e saída para visitar Vat Xieng
Thong, um dos templos mais belos do país. Toma-
remos um barco para um passeio no rio Mekong
passando pelas cavernas de  Pak Ou, aonde
temos milhares de estátuas que representam
Buda. Almoço. Saída por estrada até Ban Xang
Khong, um povoado famoso por sua produção de
papel. Jantar e alojamento.

3º DIA – TER. – LUANG PRABANG /
KHOUANGXI / LUANG PRABANG
Café da manhã e saída à cascata de  Khuang Xi,
que cai através de várias psicinas naturais exce-
lentes para nadar e relaxar. Almoço pic-nic e no
caminho visitaremos o povoado Ban Thapaene.
Durante a tarde ficaremos em Ban Phanom, com
habitantes de etnia Thai Lu e sua fábrica de tecidos
vegetais. Jantar e alojamento.

4º DIA – QUA. – LUANG PRABANG /
HANOI
Café da manhã e visita ao centro etnológico e de
arte tradicional sobre as culturas de Lais. Almoço.
Traslado ao aeroporto para tomar o vôo a Hanoi.
Chegada traslado ao hotel e alojamento.

Para os passajeiros com tour de 4 dias.
terminando em Luang Prabang:
Café da manhã e visita ao centro etnológico e de
arte tradicional sobre as culturas de Lais. Almo-
çono restaurante Tamnaklao. Traslado ao aero-
porto.

5º DIA – QUI. – HANOI / HALONG /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO
EMERAUDE
Café da manhã, saída cedo pela estrada até Halong.
Embarque no cruzeiro pela baia conhecida como “o
dragão descendo ao mar” , a qual está inclusa pela
Unesco em sua lsita de patrimônio mundial da hu-
manidade.  Observando complexas formações ro-
chosas como as ilhas Dinh Huong, Cho Da y Ga
Choi. Almoço e visita a caverna Sung Sot se o
tempo permitir. Opção de nadar ou tomar um
Kayak em Hang Trong onde ancoraremos. Demons-
tração de comida vietnamita. Jantar em buffet e

O Tour Inclui

Saídas 2014 / 2015

Para os passajeiros com tour de 11 dias,
terminando en Ho Chi Minh: Café da ma-
manhã e tempo livre. Na hora oportunida traslado
para o aeroporto. 

12º DIA – QUI. – SIAM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom Bakheng, para
contremplar o nascer do sol sobre  Western Baray
e Angkor Wat ( acesso é íngreme e escorregadia.
Não é recomendado para pessoas idosas. É reco-
mendado trazer uma lanterna). Retorno ao hotel
para tomar o café da manhã. Saída em  Tuk – Tuk
até o porto com suas impressionantes estátuas
que simulam o movimento do mar. A antiga capital
de Angkor Thom, o templo Bayon, Baphoun, o Phi-
meanakas e o terrado do rei leprosa e dos elefan-
tes. assim como as câmaras reais. Almoço. Visita
a “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles” aond
ejovens artesão fazem seus produtos. Seguindo
vistaremos o mais famoso templo: Angkor Wat.
Com 81 hecteres é considerada o primeiro exem-
plo de arquitretura e arte clássica Khmer. Contem-
plas o pôr do sol. Jantar e alojamento.

13º DIA – SEX. – SIAM REAP
Café da manhã e saída a Banteay Srei e Banteay
Samre que é um templo em bom estado de conser-
vação. Almoço. Saída até Preach Khuan, um lugar
cercado de torres e corredores bastamte estreitos. Se-
guitemos a  Neak Pean, Ta Som e terminaremos na
Ta Prohm, um dos mais espetaculares templos. Jan-
tar com espetáculo de danças Apsara. Alojamento.

14º DIA – SAB. – SIAM REAP
Café da manhã e traslçado até o povoado flu-
tuante. Curto passeio de barco tradicional no lado
Tonle Sap, o grande lado de Camboja e uma das

LUANG PRABANG: DOMINGO

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte de ônibus ou van com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições conforme programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia que fala espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que podem ter guias
que falem inglês.
• Seguro e Assistência Travel Ace.

O Tour não inclui
• Bebidas, gorjetas e outros serviços não mencionados como incluídos.
• Vôos internos indicados separadamente.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e vistos de entradas

desde

850$

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

850
140
120

Hotéis previstos
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em Apartamento Duplo

Tour de 4 dias – Solo Laos 
(Dia 1 à 4 de Tour)

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Santi Resort
Authentic (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Eden Saigon (P)
Tara Angkor (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Consultar suplemento jantares obrigatórios
para Natal e Ano Novo.

De 01 de Junho à 02 de Julho o Barco Emeraude
previsto no tour, se encontrará no dique seco e
será alterado pelo barco Syrena.

De 23 Março 2014 à 15 Março 2015

Suplemento vôos internos
(sujeito a modificações)

Grande Tour de Indochina

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Burasari Heritage (PS)
Moevenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Ca-
bina Lujo / Syrena cruise
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Best Western Indochina Palace (PS)
Grand hotel Luxury Wing (L)
Angkor Palace Resort & Spa (PS)

Categoria Primeira Superior
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang

- Hue / Ho Chi Minh
470 $ Neto por pes.

Tour 11 dias – LAOS Y VIETNAM

- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh

- Ho Chi Minh / Siem Reap
700 $ Neto por pes.

Tour 14 dias – TOUR COMPLETO

Saídas de 23 de Março à 26 de Outubro 2014

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

925
180
160

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

2.140
580
120

Tour de 11 dias – Laos e Vietnam
(Dia 1 à 11 do Tour)

Categoría Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

2.420
825
180

Categoría Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

2.760
720
140

Tour de 14 dias – Tour Completo

Categoría Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas em Abril e Outubro, por pess.

3.295
1.030

160

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

990
230

Tour de 4 dias – Solo Laos 
(Dia 1 al 4 do Tour)

Categoria Primeira

Saídas de 2 de Nov. 2014 à 15 de Março 2015

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

1.140
380

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.370
690

Tour de 11 dias – Laos e Vietnam
(Dia 1 à 11 do Tour)

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

2.725
1.050

Categoria Primeira Superior

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

3.040
860

Tour de 14 dias – Tour Completo

Categoria Primeira

Em Apartamento Duplo
Supl. Individual

3.450
1.210

Categoria Primeira Superior

4, 11 e 14 DIAS

sete maravilhas da Ásia. Almoço e continuare-
mos a senteurs D’Angkor para experimentar os
odores e sabores da Camboja e na hora oportu-
nida taslado para o aeroporto.

*Viagem sujeta a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais.


