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Visitando: Bangkok / Chiang Rai / Chiang Mai / Bangkok.

gada à Chiang Rai e traslado ao hotel. Em
seguida saída até Mae Chan para visitar o
povoado Akha de Ban Saen Chai. Na con-
tinuação seguiremos à Mae Sae, a cidade
mais ao norte da Tailândia, onde visitare-
mos o mercado local. Almoço em restau-
rante local. Seguiremos viagem para a
região conhecida como o “Triângulo de
Ouro” às margens do Rio Mekong onde as
fronteiras do Laos, Birmania e Tailândia se
encontram. Continuamos até Chiang Saen,
antiga capital do reino de Lanna, também
nas margens do Mekong. Visita ao templo
Wat Pra Thad Jom Kitti, o qual alcançare-
mos escalando 383 degraus. Regresso à
Chiang Rai. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA - TER. - CHIANG RAI /
CHIANG MAI
Café da manhã. Visita ao mercado e ao
templo de Wat Pra Kaew. Saída até Chiang
Mai, comparada em rota para visitar o tem-
plo Wat Hong Khun, o qual é muito conhe-
cido por sua decoração em branco. Antes
de chegar à Chiang Mai, visitaremos tam-
bém uma fonte de águas termais. Almoço
em restaurante local e continuação da visita
até a região onde estão as fábricas de ar-
tesanato, feitos em madeira, seda, etc. Jan-
tar e alojamento no hotel.

6º DIA - QUA. - CHIANG MAI
Café da manhã. Saída até o campo de ele-
fantes de Mae Sa para vermos realizar seus
trabalhos. A continuação subiremos, em
lombo de elefante até o povoado de Baan-
tong Luang, onde visitaremos diferentes eti-
nias do norte do país, tais como, Karen Lahu,
Palong, Hmong e Padong, onde estão as fa-
mosas “Mulheres Girafas”. Almoço em res-
taurante local. Depois do almoço terão à
opção de visitar o reino dos tigres, onde po-

1º DIA - SEX. -  BANGKOK
Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e
alojamento.

2º DIA - SÁB. - BANGKOK
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela
manhã visitaremos, o Grande Palácio e o
Budá de Esmeralda. O Grande Palácio é um
dos mais bonitos exemplos da antiga corte
tailandesa. Caminhando por seu interior po-
derão apreciar a fantasia dos desenhos em
lâminas douradas fixadas nos tetos, assim
como o local onde se encontra o emblema
mais sagrado do país, o Budá de Esmeralda.
Outros edifícios são as 9 torres e o panteão
dos reis. Veremos também palácios que
eram usados para as grandes ocasiões. O
Palácio das Recepções com o salão do
trono, salão da coroação e a ala para hos-
pedar reis. À tarde visita aos templos de
maior interesse de Bangokok: Wat Terimitr
com seu enorme budá de 5 tonelas de meia
de ouro maciço. Depois atravessaremos o
bairro chinês para chegar à Wat Po, o tem-
plo do budá deitado de 46 metros coberto
com uma lâmina de ouro. Visitaremos
ainda, o Templo Chaedi dos Reis monu-
mento budista mais alto do mundo. Resto
da tarde livre para completar sua visita li-
vremente. Alojamento.

3º DIA - DOM. - BANGKOK
Café da manhã. Outra visita de dia completo
a um dos mais importantes mercados flu-
tuantes dos arredores de Bangkok. Primeira
hora da manhã, os estreitos canais ficam re-
pletos de pequenas embarcações com frutas
e verduras vendidas por mulheres. O mercado
é muito colorido e tem um grande ambiente,
porém toda a atividade termina às 12hs, por
isso é necessário sair de Bangkok muito cedo.
No caminho faremos uma visita ao Pagode
Gigante em Nakom Peathom. Almoço tailan-
dês no “Jardim de Rosas” e depois assistire-
mos uma pequena demonstração da cultura,
esportes e danças típicas. Alojamento.

4º DIA - SEG. - BANGKOK /
CHIANG RAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em vôo com destino à Chiang Rai
(Verifique suplemento vôos internos) che-

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 derão tirar fotos junto a esses animais. No
caso de não desejar fazer esta visita dos ti-
gres, regresso ao hotel em Chang Mai.

**O preço da entrada ao reino dos tigres
assim como tirar fotos no seu interior não
está incluido no programa. Os interessados
em fazer esta visita deverão pagar direta-
mente no local. À noite, saída do hotel para
um jantar típico ao estilo Kantoke com es-
petáculo de danças e canções de várias tri-
bos do norte. Alojamento.

7º DIA - QUI. - CHIANG MAI /
BANGKOK
Café da manhã. Saída para visitar o templo
mais conhecido de Chiang Mai, Wat Doi Su-
thep, situado no alto de uma colina à uns
15km ao noroeste da cidade. Na sequência
traslado ao aeroporto de Chiang Mai para
embarcar em vôo para Bangkok. Chegada
e traslado ao hotel.

8º DIA - SEX. - BANGKOK
Café da manhã. Na hora apropriada tras-
lado ao aeroporto.

A BANGKOK: SEXTAS
2015 / 2016

• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados que pode ser
falando inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.395
450

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 27 Março a 23 Outubro 2015

Bangkok

Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Turista Superior / Primeira

Cat. Turista Superior / Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.640
615

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.120
810

Cat. Luxo Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual

195
50

Supl. temporada alta em categoria LUXO SUPERIOR
(27 Março-25/ABR 2015) 

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.495
470

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
De 30 Out. 2015 a 25 Março 2016

Cat. Turista Superior / Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.825
700

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.450
925

Cat. Luxo Superior

- Bangkok / Chiang Rai
- Chiang Mai / Bangkok
400 $ NETO Por pessoa

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Primeira Superior / Luxo

Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Luxo Superior

Consultar suplemento jantares obrigatórias
de natal e ano novo.

Mujeres Jirafa

Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

De 27 de Março 2015 a 25 de Março 2016

Inclue visita Mujeres Jirafa

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

8 DIAS

desde

1.395$

Bangkok e Triângulo de Ouro
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Chiang Mai

Bangkok

Chiang Rai

Lampang

Phitsanulok

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

para Saithongn para um jantar de es-
tilo Kantone com danças antigas 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 Suthep, situado em uma co-
lina a 15 km a noroeste da cidade. Al-
moço em um restaurante local.
Continuação da visita a uma fazenda
de orquídeas. Jantar no hotel. Aloja-
mento.

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 pas-
seio pelo rio Mae Kok em um simples
barco a motor desde Baan Tha Ton até
Ban Pa thai. Em seguida continuação
da viagem pela estrada até Chiang
Raí. No caminho visitaremos alguns
povoados das tribos do norte. Che-
gada a Chiang Raí. Jantar e aloja-
mento.

7º DIA - TER. - CHIANG RAI / DOI
THUNG / TRIÂNGULO DE OURO /
BANGKOK
Café da manha e saída para visitar a
área do Triângulo de Ouro as margens
do rio Mekong, onde cruza as frontei-
ras de Laos, Tailândia e Birmânia para
continuar até Dói Thung e visitar Wat
Phra That Dói Thung, Hall do Ópio.

1º DIA - QUA. - BANGKOK
Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel.
Alojamento.

2º DIA - QUI. - BANGKOK / BANG
PA IN / AYUTHAYA / LOPBURI /
PHITSANULOK
Café da manhã. Saída para Bang Pa In,
onde visitaremos os Palácios de Verão
da família Real. Seguiremos a Ayut-
haya, a antiga capital da Tailândia para
visitar algumas das ruínas mais impor-
tantes desta histórica cidade, o Wat
Chaiwathanaram e o Wat Phra Srisam-
petch. Almoço em restaurante local
e continuação para Lopburi para visitar
o templo dos macacos, as ruínas de
War Phra Sri Ratana e Phra Sam Yod.
Continuação para Phitsanuloke. Che-
gada e jantar no hotel.

3º DIA - SEX. - PHITSANULOK /
SUKHOTHAI
Café da manhã. Visitaremos a principal
capela de Phitsanulok, o Wat Phra Sri
Ratana Mahathat. Continuação a ci-
dade de Sukhotai para visitar o parque
histórico nacional, o templo Wat Si
Chum. Almoço em restaurante local.
Depois da visita seguiremos em um
carro de boi durante 45 minutos atra-
vés de arrozais e pequenos povoados
até chegar ao hotel. Jantar e aloja-
mento.

4º DIA - SÁB. - SUKHOTHAI / SI-
SATCHANALAI / LAMPANG /
LAMPHUN / CHIANG MAI
Café da manhã. Saída do hotel para vi-
sitar 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 ele-
gante Wat Lampang Luang, que é a
construção mais antiga da Tailândia.
Continuação para Chiang Mai. Che-
gada e almoço em restaurante local.
Visita as fabricas de artesanato na
área de Sankampaeng. A noite saída

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 Traslado ao aeroporto para embarque
em vôo com destino a Bangkok. Che-
gada 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 interesse em Bang-
kok: Wat Trimitr com seu enorme Buda
de cinco toneladas e meia de ouro só-
lido, ato seguido a Chinatown para
chegar ao Wat Po, o templo do Buda
reclinado 46 metros, coberto com uma
folha dourada e o Chedi dos Reis, o
mais alto monumento Budista do
mundo. Ao lado do templo de már-
more branco, um refinado exemplo da
arquitetura tailandesa. Tarde livre para
passeios. Alojamento.

9º DIA - QUI. - BANGKOK
Café da manhã. Outra visita de dia com-
pleto a um dos mais importantes mer-
cados flutuantes dos arredores de
Bangkok. Primeira hora da manhã, os
estreitos canais ficam repletos de pe-

quenas embarcações com frutas e ver-
duras vendidas por mulheres. O mer-
cado é muito colorido e tem um grande
ambiente, porém toda a atividade ter-
mina às 12hs, por isso é necessário sair
de Bangkok muito cedo. No caminho fa-
remos uma visita ao Pagode Gigante em
Nakom Peathom. Almoço tailandês no
“Jardim de Rosas” e depois assistiremos
uma pequena demonstração da cultura,
esportes e danças típicas. Alojamento.

10º DIA - SEX. - BANGKOK
Café da manhã. Na hora conveniada
traslado ao aeroporto.

A BANGKOK: QUARTAS
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.095
475

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 10 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 01 Abril a 28 Outubro 2015

Bangkok

Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Turista Superior / Primera

Cat. Turista Superior / Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.295
670

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.220
500

Saídas de 04 Novembro 2015 a 30 Março 2016

Cat. Turista Superior / Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.575
915

Cat. Primeira Superior / Luxo

- Chiang Rai / Bangkok
230 $ 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. Primera Superior / Lujo

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

Bangkok

Tailândia ao Completo

De 01 Abril 2015 a 30 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

10 DIAS

desde

2.095$
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Visitando: Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap.

Almoço no hotel. Em seguida visita aos tem-
plos de Brasat Kravan com suas esculturas,
Srah “ a piscina purificada” que foi usada
para banhos e rituais, Banteay Kdei, Estern
Mebon protegida em suas esquinass por es-
culturas de elefante decorados com pedras,
alguns dos quais se mantém perfeitamente
conservados. Terminamos no templo de Pre
Rup, o templo da montanha onde contem-
plaremos o por do sol. Jantar em restaurante
local.

5º DIA - QUI. - SIAM REAP
De madrugada, traslado a Phnom Bakheng,
uma das duas colinas que dominam a região,
para contemplar o nascer do sol. O acesso é in-
grime com piso irregular. Não é recomendado
para pessoas de mais idade.  Recomenda-se
levar uma lanterna. Regressamos ao hotel para
tomar o café da manhã. Em seguida saída em
“Tuk-Tuk” até a porta sul com suas impressio-
nantes estátuas representando os movimentos
do oceano, antiga capital de Angkor Thom (sé-
culo XII), o templo Bayon único por suas 54 to-
rres decoradas com 200 rostos sorridentes de
Avolokitesvara, Baphoun, recentemente aberto
depois de passar por uma longa restauração, o
Phimeanakas e o terraço do Rei Leproso e dos
elefantes, assim como as camaras reais. Almoço
no hotel. Visita a “Les Artisans d’Angkor - Chan-

1º DIA - DOM. - BANGKOK
Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e
alojamento.

2º DIA - SEG. - BANGKOK
Café da manhã. Visita de dia completo. Pela
manhã visitaremos, o Grande Palácio e o
Budá de Esmeralda. O Grande Palácio é um
dos mais bonitos exemplos da antiga corte
tailandesa. Caminhando por seu interior po-
derão apreciar a fantasia dos desenhos em
lâminas douradas fixadas nos tetos, assim
como o local onde se encontra o emblema
mais sagrado do país, o Budá de Esmeralda.
Outros edifícios são as 9 torres e o panteão
dos reis. Veremos também palácios que
eram usados para as grandes ocasiões. O
Palácio das Recepções com o salão do
trono, salão da coroação e a ala para hos-
pedar reis. À tarde visita aos templos de
maior interesse de Bangokok: Wat Terimitr
com seu enorme budá de 5 tonelas de meia
de ouro maciço. Depois atravessaremos o
bairro chinês para chegar à Wat Po, o tem-
plo do budá deitado de 46 metros coberto
com uma lâmina de ouro. Visitaremos
ainda, o Templo Chaedi dos Reis monu-
mento budista mais alto do mundo. Resto
da tarde livre para completar sua visita li-
vremente. Alojamento.

3º DIA - TER. - BANGKOK
Café da manhã. Outra visita de dia completo
a um dos mais importantes mercados flu-
tuantes dos arredores de Bangkok. Primeira
hora da manhã, os estreitos canais ficam re-
pletos de pequenas embarcações com frutas
e verduras vendidas por mulheres. O mercado
é muito colorido e tem um grande ambiente,
porém toda a atividade termina às 12hs, por
isso é necessário sair de Bangkok muito cedo.
No caminho faremos uma visita ao Pagode
Gigante em Nakom Peathom. Almoço tailan-
dês no “Jardim de Rosas” e depois assistire-
mos uma pequena demonstração da cultura,
esportes e danças típicas. Alojamento.

4º DIA - QUA. - BANGKOK / SIAM
REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em vôo Siam Reap (Verifique su-
plemento vôos internos). Chegada ao ae-
roporto de Siam Reap e traslado ao hotel.

El Tour incluye

Saídas 2015 / 2016 tiers Ecoles” onde jovens artesãos realizam seu
trabalho. Na continuação visitaremos o mais fa-
moso de todos os templos Angkor Wat. O com-
plexo desse templo cobre 81 hectares,
comparável ao palácio Imperial de Pekin. As 5
torres fazem parte da bandeira cambojana.
Contemplaremos o por do sol desde esse tem-
plo. Jantar em restaurante local.

6º DIA - SEX. - SIAM REAP
Café da manhã e saída até Banteay Srei (sé-
culo X) considerada uma jóia da arte clássica.
Continuação à Banteay Samre que consiste
em um templo central com 4 alas precedido
por um vestibulo e duas livrarias tudo em
muito bom estado de conservação. Duas pa-
redes concentricas fecham o complexo. Des-
frute de uma de relaxante massagem.
Almoço no hotel. A tarde saída até Preah
Khan construído pelo rei Jayavarman VII.
Continuação à Neak Pean, fonte construída
no centro de uma piscina representando um
paradisiaco  lago do Himalaya. Terminaremos
em Ta Prohm um dos mais espetaculares
templos da região. Jantar com espetáculo de
danças Apsara.

7º DIA - SÁB. - SIAM REAP /
BANGKOK
Café da manhã. Traslado a um povoado flu-
tuante. Pequeno passeio em tradicional barco
de madeira no lago Tonle Sap, o grande lago
do Camboja e uma das maravilhas da Ásia.

Almoço. Continuamos a Senteurs D’Angkor
para viver a experiência dos aromas e sabores
autênticos do Camboja através de uma gama
de produtos artesanais que ajudam a sobre-
vivência de comunidades rurais. Estas delicias
incluem chás, cafés e licores locais feitos de
arroz, também à bálsamos e óleos naturais,
massagens assim como velas perfumadas e
incenso. Tempo livre para visitar o mercado
local (caso o templo permita) até o horário
de traslado ao aeroporto para embarcar em
vôo até Bangkok. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

8º DIA - DOM. - BANGKOK
Café da manhã. Na hora apropriada traslado
ao aeroporto para embarque em vôo de re-
gresso.

A BANGKOK: DOMINGO
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. dupla
Supl. Individual

1.295
440

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 29 Março a 25 Outubro 2015

Bangkok

Siem Reap

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

Categoría Primera

Categoria Primeira

Em hab. dupla
Supl. Individual

1.675
650

Cat. Primeira Superior / Luxo

Em hab. dupla
Supl. Individual

1.520
580

Saídas 01 Novembro 2015 a 27 Março 2016

Categoria Primeira

Em hab. dupla
Supl. Individual

1.925
820

Cat. Primeira Superior / Luxo

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

Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Grand Soluxe Angkor Palace & Spa (L)

Cat. Primera Superior / Lujo

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

Banteai Srei

Tailândia e Camboja

De 29 Março 2015 a 27 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Bangkok

Siam Reap

Em hab. dupla
Supl. Individual

40
40

Supl. temporada alta em Categoria Primeira 
(04/25 OUT 2015) 

*Viaje sujeto a clausulas especiales de cancelación. Consulten Condiciones Generales.

8 DIAS

desde

1.295$
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Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Bangkok

Phuket

Extensão Phuket
e Singapura
Extensão a Phuket

PREÇO POR PESSOA EM DÓLARES
O PREÇO DO PACOTE PLUS:
- 3 noites em 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 2015

01 Abr-
31 Out 2015

01 Nov 2015-
31 Mar 2016

01 Nov 2015-
31 Mar 2016

BANTHAI BEACH RESORT & SPA / 
NOVOTEL PHUKET RESORT 
(Hab. Superior) Turista

DUPLA: 795 DUPLA : 85 DUPLA : 970 DUPLA : 120

SUPL SINGLE: 280 SUPL SINGLE: 75 SUPL SINGLE: 390 SUPL SINGLE: 110
KATA BEACH RESORT & SPA / MOEVENPICK RE-
SORT & SPA KARON BEACH
(Hab. Superior Garden View). Primeira

DUPLA : 850 DUPLA : 100 DUPLA : 1.090 DUPLA : 160

SUPL SINGLE: 350 SUPL SINGLE: 95 SUPL SINGLE: 540 SUPL SINGLE: 160

KATATHANI BEACH RESORT / HILTON ARCADIA
RESORT & SPA 
(Hab. Deluxe Garden View). Primeira Sup.

DUPLA : 925 DUPLA : 120 DUPLA : 1.270 DUPLA : 220

SUPL SINGLE: 410 SUPL SINGLE: 120 SUPL SINGLE: 720 SUPL SINGLE: 215
ANGSANA LAGUNA PHUKET / AVISTA HIDEA-
WAY RESORT & SPA
(Hab. Superior) - Luxo

DUPLA : 1.025 DUPLA : 150 DUPLA : 1.350 DUPLA : 230

SUPL SINGLE: 495 SUPL SINGLE: 140 SUPL SINGLE: 800 SUPL SINGLE: 225

Extensão Singapura

Dia 1º
Chegada e traslado ao hotel (Em inglês). Alojamento.

Dia 2º
Café da manhã. Este dia realizaremos uma visita panorâmica para descobrir a expe-
riência da história, a cultura o estilo de vida de Singapura. Visitaremos a zona Colonial
para uma vista de Padang e o Teatro Esplanado, Raffles, O Merlion, O Leão Místico de
Singapura, Sirena, e vamos mergulhar na animada rua do bairro chino, um lugar rico
com as tradições e grandes culturas da China, também poderemos admirar os melhores
artesanatos e terminarmos a visita ao Jardim de Orquídeas, situado ao recinto do Jardim
Botânico de Singapura. Tarde livre. Alojamento.

Dia 3º
Café da manhã. Dia livre para seguir descobrindo a cidade ou realizar compras. Alojamento.

Dia 4º
Café da manhã. Na hora oportuna, traslado ao aeroporto. (Em inglês). 

Saídas diárias de 01 Abril 2015 a 31 Março 2016

Bangkok

Singapur

Bayview Hotel / Royal ou similar

Sup. Hab. Individual
850
500

Categoria Turista Superior 

Parkhotel on Kitchener Road / Orchard /
Carlton ou similar

Sup. Hab. Individual
1.050

715

Cat. Primeira / Primeira Superior 

Fulllerton / Intercontinental / Marina 
Mandarin ou similar

Sup. Hab. Individual
1.250

910

Catategoria Luxo

Fullerton Bay /  Shangri-La / St Regis / 
Raffles ou similar

Sup. Hab. Individual
1.325

975

Suplemento traslados aeroporto/hotel e viceversa
com assistência em Espanhol (Os 2 traslados)

100

Catategoria Luxo Superior

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

4 DIAS

desde

795$
desde

850$
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Visitando: Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Bat Trang / Danang / Hoian / Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi.

templar espetáculo de marionetes de água,
tradicional arte vietnamita. Alojamento.

4º DIA - SÁB. - HANOI / DANANG
/ HANOI
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 restaurante Au Lac
ou similar. A tarde translado ao aeroporto para
tomarmos vôo em direção a Danang. Chegada
e traslado ao hotel. Alojamento.

5º DIA - DOM. - HANOI / DA-
NANG / HUE
Café da manhã. Visita a Hoi An principal porto
comercial asiático no século XVI. Almoço 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 Per-
fume para visitar a pagoda Thien Mu uma das
mais antigas por suas formas arquitetônicas

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

2º DIA - QUI. - HANOI / HALONG
/ BAHIA DE HALONG / CRUZEIRO
EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita a  Ha-
long,  área de impressionante beleza, embarque
em cruzeiro pela baía conhecida entre os viet-
namitas como “O Dragão descendo para o
mar”, considerada pela Unesco como patrimô-
nio mundial da humanidade. Almoço buffet
em restaurante. Visita a caverna Sung Sot se o
tempo permitir. Opção de nadar ou tomar um
kayak em Hang Trong. Jantar buffet (interna-
cional) em restaurante. Acomodação no navio.

3º DIA - SEX. - HANOI / BAT-
TRANG / HANOI
Café da manhã.  Chegada ao porto para sair-
mos até o povoado de artesanato tradicional
Batrang. Almoço em rota em Bac Ninh. A
noite visita ao Teatro Thang Long para con-

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 de veneração religiosa em Hue. Continuação
e visita da cidade assim como de Tu Duc e jar-
dim 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
Café da Manhã. Na hora apropriada traslado aero-
porto e... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.

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

A HANOI: QUARTAS
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa (7 cafés da manhã, 6 almoços e 1
jantar).
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. dupla
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.285
470
380

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 8 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 1 Abril a 21 Outubro 2015

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Sunway (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Royal Lotus (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em hab. dupla
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.495
650
400

Categoria Primeira Superior

Em hab. dupla
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.395
500
390

Saídas 28 Outubro 2015 a 30 Março 2016

Categoria Primeira

Em hab. dupla
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.595
700
425

Categoria Primeira Superior

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

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh

Movenpick (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 de jantares obrigató-
rios para Natal e Ano Novo.

De 15 a 20 de Junho o Barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará dique seco e será alte-
rado pelo barco Syrena.

Hanoi

Vietnã Clássico

De 1 Abril 2015 a 30 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Em hab. dupla
Supl. Individual

30
15

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2015 

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi
Ho Chi Min

Cu Chi

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

8 DIAS

desde

1.285$
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Visitando: Hanoi / Halong / Hue / Danang / Hoian / Cu Chi / Cantho / Ho Chi Minh.

porto 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 princi-
pal porto comercial asiático no século
XVI. Almoço no  restaurante Apsara
e saida para Danang, onde visitaremos
o museu Cham com uma grande cole-
ção de esculturas Champa, sendo al-
gumas delas do século VII.
Continuação  a Hue com breve parada
no caminho para admirarmos a paisa-
gem. 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 for-
mas arquitetônicas de veneração reli-
giosa 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 aero-
porto 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, com-
preendido em um sistema de eixos
principais com diferentes ramificações
conectadas a esconderijos subterrâ-
neos, refúgios e outros túneis. Al-
moço em um restaurante local e
regresso a Ho Chi Minh. Continuação
da visita da cidade incluindo: a cate-
dral de Notre Dame, o antigo palácio
presidencial, a pagoda Thien Hau e o
mercado local. Alojamento.

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

2º DIA - QUI. - HANOI / HALONG
(MP) / BAHIA DE HALONG / CRU-
ZEIRO EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar vi-
sita a  Halong,  área de impressionante
beleza, embarque em cruzeiro pela
baía conhecida entre os vietnamitas
como “O Dragão descendo para o
mar”, considerada pela Unesco como
patrimônio mundial da humanidade.
Almoço buffet em restaurante. Visita
a caverna Sung Sot se o tempo permi-
tir. Opção de nadar ou tomar um kayak
em Hang Trong. Jantar buffet (inter-
nacional) em restaurante. Acomodação
no navio.

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

4º DIA - SÁB. - HANOI / DANANG
/ HOIAN
Café da manhã.  Visita ao mausoléo de
Ho Chi Minh (fechado durante os
meses de Outubro e Novembro). Con-
tinuaremos com a visita ao templo da
literatura construida faz mais de 1000
anos. Almoço em restaurante Au Lac
ou similar. A tarde translado ao aero-

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 8º DIA - QUA. - HO CHI MINH /
CAI BE / AN BINH / CANTHO
Café da manhã. Saída para Cai Be, o
coração do delta de Mekong, conhe-
cido mundialmente por seus imensos
arrozais e a beleza de sua paisagem.
Chegada ao cais e pegaremos um
barco pelo rio Mekong, visitaremos o
mercado flutuante estilo original de co-
mércio nesta zona. Visitaremos: oficina
de papel de arroz, a ilha An Binh, e a
casa de Sr. Cai Cuong´s. Almoço. Con-
tinuação e um curto passeio de char-
rete até um local para provarmos mel
caseiro. Retorno em barco a Vinh Long
e seguimos para Can Tho. Alojamento.

9º DIA - QUI. - CANTHO / HO CHI
MINH
Café da manhã. Saída em barco para
visitar o mercado flutuante de Cai

Rang, onde veremos aos comerciantes
cozinhar macarrão instantâneo, cons-
truir barcos e descascar arroz. Re-
gresso a Ho Chi Minh, no caminho
almoço. Alojamento no hotel.

10º DIA - SEX. - HO CHI MINH
Café da manhã. Na hora apropriada
traslado ao aeroporto para embarcar
em vôo de regresso.

A HANOI: QUARTAS
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa (9 cafés da manhã, 8 almoços e 1
jantar).
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em Hab. Dupla
Supl. Individual

1.795
650

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 10 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 01 Abril a 21 Outubro 2015

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Sunway (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Royal Lotus (P)
Victoria Can Tho (P)

Categoria Primera

Categoria Primeira

Em Hab. Dupla
Supl. Individual

1.995
850

Categoria Primeira Superior

Em Hab. Dupla
Supl. Individual

1.925
720

Saídas de 28 Outubro 2015 a 23 Março 2016

Categoria Primeira

Em Hab. Dupla
Supl. Individual

2.150
950

Categoria Primeira Superior

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

Categoria Primeira Superior

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

De 15 a 20 de Junho o Barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará dique seco e será alte-
rado pelo barco Syrena.

De 01 de Abril 2015 a 30 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Hanoi
Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho
Ho Chi Min

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Can Tho

Movenpick (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 Hab. Dupla
Supl. Individual

30
20

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2015

Em Hab. Dupla
Supl. Individual

40
20

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2015

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

10 DIAS

desde

1.795$

Vietnã e Delta do Mekong
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Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

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

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

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-
proso e dos elefantes assim como as
câmeras reais. Almoço no hotel.Visita a

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

2º DIA - QUI. - HANOI / HALONG
/ BAHIA de 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 - SÁB. - HANOI / DANANG
/ 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
Champa, sendo algumas delas do século

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 Senteurs 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. - SIAM 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 - SÁB. - SIAM REAP
Café da Manhã. Traslado a um povoado

futuante com curto passeio em barco tra-
dicional de madeira no lago Tonle Sap, o
grande lago do Camboya. Na hora apro-
priada traslado aeroporto.

A HANOI: QUARTAS
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa (10 cafés da manhã, 10 almoços e
4 jantar).
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.950
600

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour 11 dias: Hanoi / Siem Reap
Saídas de 01 Abril a 21 Outubro 2015

Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Sunway (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Royal Lotus (P)
Tara  Angkor (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.425
860

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.120
670

Saídas de 28 Outubro 2015 a 30 Março 2016

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.570
900

Categoria Primeira Superior

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

Categoria Primeira Superior

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

De 15 a 20 de Junho o Barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará dique seco e será alte-
rado pelo barco Syrena.

Vietnã e Camboja

De 01 de Abril 2015 a 30 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Em hab. Dupla
Supl. Individual

60
35

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2015

Em hab. Dupla
Supl. Individual

60
35

Suplemento saídas em Abril e Outubro 2015

Hanoi

Bangkok

Halong

Hue

Hoian

Cuchi

Can Tho
Ho Chi Min

Siam Reap

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

11 DIAS

desde

1.950$



EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos34

Visitando: Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Crucero Emeraude / Bat Trang / Danang /
Hue / Ho Chi Minh / Cu Chi / Siam Reap.

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 - SÁB. - HANOI / DANANG
/ HOIAN
Café da manhã e visita ao mausoléu  Ho Chi Minh
(fehcado em outubro e novembro). Continuaremos
a vista ao templo da literarua construído a mais
de 1000 anos. Passeio de uma hora de bicicleta
pelo bairro antigo. Almoço. Pela tarde traslado
ao aeroporto para tomar o vôo em direção a Da-
nang. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA - DOM. - HOIAN / DA-
NANG / HUE
Café da manhã e vista ao  Hoi An, o centro histó-
rico é caracterizado por seus telhados e becos. Mu-
tias destas casas foram cosntruídas com extranhas
madeiras e decoradas com painés com caracteres
chineses e desenhos ornamentais. Almoço e
saída  até  Danang, aonde visitaremos o museu
Cham. Seguindo a Hue e realizando uma breve pa-
rada para admirar a paisagem. Hue, situada no
centro do país foi a capital da última dinastia e
aonde se conservam diferentes tipos de história ar-
quitetônica, artística e cultural. Alojamento.

9º DIA - SEG. - HUE / HO CHI
MINH
Café da manhã e passeio de barco pelo rio Per-
fume para visitar o pagode Thien Mu. Seguiremos
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. Alojamento.

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. Alojamento.

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 montanha para
contemplar o pôr-do-sol. Jantar e alojamento.

Para os passajeiros com tour de 11 dias,
terminando en Ho Chi Minh: Café da mama-
nhã 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

1º DIA - DOM - LUANG PRA-
BANG
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, er-
mida dedica a Deveta Luang (espíritos) POu Gneu
Ya Gney (antepassados). Pôr do sol a partir de Vat
Prabaht Tai no rio Mekong. Jantar e alojamento
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. Al-
moço. 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 PRA-
BANG
Café da manhã e saída à cascata de  Khuang Xi,
que cai através de várias psicinas naturais excelen-
tes para nadar e relaxar. Almoço pic-nic e no ca-
minho 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 PRA-
BANG / 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 tradi-
cional sobre as culturas de Lais. Almoço restau-
rante Tamnaklao. Traslado ao aeroporto.

5º DIA - QUI. - HANOI / HALONG
/ BAHIA DE HALONG / CRUZEIRO
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. Demonstração
de comida vietnamita. Jantar em buffet e aloja-
mento no barco.

O tour inclui

Saídas 2015 / 2016 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 vis-
taremos o mais famoso templo: Angkor Wat. Com
81 hecteres é considerada o primeiro exemplo de
arquitretura e arte clássica Khmer. Contemplas 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. Jantar
com espetáculo de danças Apsara. Alojamento.

14º DIA - SÁB. - 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
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.

A LUANG PRABANG: DOMINGO
2015 / 2016

• Assistência e traslado indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou mini-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e comidas extras segundo programa.
• Visitas e excursões que se indicam no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o circuito, exceto nos traslados que pode
ser falado em inglês.
• Seguro de assistência Mapaplus.

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

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

895
170
80

HOTÉIS PREVISTOS
ou similares

Preço por pessoa em $ USA
em habitação dupla

Tour de 4 dias – Somente Laos 
(Dia 1 a 4 do Tour)

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

Santi Resort
Sunway (P)
Emeraulde Classic Cruise – Ca-
bina Superior / Syrena cruise
Hoi An Trails Resort (P)
Imperial (P)
Royal Lotus (P)
Tara Angkor (P)

Categoria Primeira

Categoria Primeira

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

De 15 a 20 de Junho o Barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará dique seco e será alte-
rado pelo barco Syrena.

De 22 Março 2015 a 20 Março 2016

Suplemento vôos internos
(Sujeito à modificações)

Grande Tour de Indochina

Luang Prabang
Hanoi
Halong

Hoian
Hue
Ho Chi Minh
Siem Reap

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

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

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

Tour 11 dias – LAOS e VIETNÃ

- 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 22 de Março a 25 de Outubro 2015

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

950
200
180

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

2.195
640
90

Tour de 11 dias – Laos e Vietnã
(Dia 1 a 11 do Tour)

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

2.450
850
200

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

2.875
770
120

Tour de 14 dias – Tour Completo

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual
Supl. Saídas em Março, Abril e Out., por pes.

3.375
1.050

200

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.025
230

Tour de 4 dias – Somente Laos 
(Dia 1 a 4 do Tour)

Categoria Primeira

Saídas de 1 de Nov. 2015 a 20 de Março 2016

Em hab. Dupla
Supl. Individual

1.195
400

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.410
730

Tour de 11 dias – Laos e Vietnã
(Dia 1 a 11 do Tour)

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

2.790
1.075

Categoria Primeira Superior

Em hab. Dupla
Supl. Individual

3.140
900

Tour de 14 dias – Tour Completo

Categoria Primeira

Em hab. Dupla
Supl. Individual

3.750
1.300

Categoria Primeira Superior

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte condições gerais.

4, 11 e 14 DIAS

desde

895$


