EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Bangkok e Triângulo de Ouro

8 DIAS
desde

1.250$
Chiang Rai
Chiang Mai
Tailândia
angkok
Bangkok

BANG
BA
GKO
KOK
Inclui visita Mulheres Girafa

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

Saídas 2016 / 2017
A BANGKOK: SEXTAS

Saídas de 01 de Abril 2016 a 31 de Março 2017

1º DIA - Sexta: BANGKOK

Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e
alojamento.

2º DIA - Sábado: 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 poderão 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 hospedar 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 templo do budá deitado
de 46 metros coberto com uma lâmina de
ouro. Visitaremos ainda, o Templo Chaedi
dos Reis monumento budista mais alto do
mundo. Resto da tarde livre para completar
sua visita livremente. Alojamento.

3º DIA - Domingo: BANGKOK

Café da manhã. Outra visita de dia completo
a um dos mais importantes mercados flutuantes dos arredores de Bangkok. Primeira
hora da manhã, os estreitos canais ficam repletos 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 tailandês no “Jardim de Rosas” e
depois assistiremos uma pequena demonstração da cultura, esportes e danças típicas.
Alojamento.

4º DIA - Segunda: BANGKOK /
CHIANG RAI
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para
embarcar em voo com destino à Chiang

Rai (Verifique suplemento voos internos)
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chegada à Chiang Rai e traslado ao hotel.
Em seguida saída até Mae Chan para visitar o povoado Akha de Ban Saen Chai.
Na continuação seguiremos à Mae Sae, a
cidade mais ao norte da Tailândia, onde
visitaremos o mercado local. Almoço em
restaurante 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 alcançaremos
escalando 383 degraus. Regresso à Chiang
Rai. Jantar e alojamento no hotel.

5º DIA - Terça: 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 templo Wat Hong Khun, o qual é muito conhecido por sua decoração em branco. Antes de
chegar à Chiang Mai, visitaremos também
uma fonte de águas termais. Almoço em
restaurante local e continuação da visita até
a região onde estão as fábricas de artesanato, feitos em madeira, seda, etc. Jantar e
alojamento no hotel.

6º DIA - Quarta: CHIANG MAI

Café da manhã. Saída até o campo de elefantes de Mae Sa para vermos realizar seus
trabalhos. A continuação subiremos, em
lombo de elefante até o povoado de Baantong Luang, onde visitaremos diferentes
etinias do norte do país, tais como, Karen
Lahu, Palong, Hmong e Padong, onde estão
as famosas “Mulheres Girafas”. Almoço em
restaurante local. Depois do almoço terão à
opção de visitar o reino dos tigres, onde po-

derão tirar fotos junto a esses animais. No

caso de não desejar fazer esta visita dos tigres, 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 diretamente no local. À noite, saída do hotel para
um jantar típico ao estilo Kantoke com espetáculo de danças e canções de várias tribos
do norte. Alojamento.

7º DIA - Quinta: CHIANG MAI /
BANGKOK

Café da manhã. Saída para visitar o templo
mais conhecido de Chiang Mai, Wat Doi
Suthep, situado no alto de uma colina à uns
15km ao noroeste da cidade. Na sequência
traslado ao aeroporto de Chiang Mai para
embarcar em voo para Bangkok. Chegada e
traslado ao hotel.

8º DIA - Sexta: BANGKOK

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 01 Abril a 21 Outubro 2016

Cat. Turista Superior / Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.250
480

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.470
650

Cat. Luxo Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.895
1.050

Suplemento temporada alta em categoria Luxo
SUPERIOR (01/29 Abril 2016)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

195
50

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 28 Outubro 2016 a 31 Março 2017

Cat. Turista Superior / Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.395
525

Cat. Primeira Superior / Luxo

Hotéis previstos
ou similares
Cat. Turista Superior / Primeira
Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.650
775

Cat. Luxo Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.125
1.190

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.

Cat. Primeira Superior / Luxo
Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Cat. Luxo Superior
Bangkok
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

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

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

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

Tailândia ao completo

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

10 DIAS
desde

1.725$
Chiang Rai
Chiang Mai
Lampang
Phitsanuloke

Tailândia
Bangkok

BANG
BANG
BA
NGKO
KOK
Visitando: Bangkok / Phitsanuloke / Lampang / Lamphun / Chiang Mai / Chiang Dao / Chian Rai.

Saídas 2016 / 2017
A BANGKOK: QUARTAS

Saídas de 06 Abril 2016 a 29 Março 2017

1º DIA - Quarta: BANGKOK

Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel.
Alojamento.

2º DIA - Quinta: 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 Ayuthaya, a antiga
capital da Tailândia para visitar algumas das
ruínas mais importantes desta histórica cidade, o Wat Chaiwathanaram e o Wat Phra
Srisampetch. 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. Chegada e jantar no hotel.

3º DIA - Sexta: PHITSANULOK /
SUKHOTHAI

Café da manhã. Visitaremos a principal capela de Phitsanulok, o Wat Phra Sri Ratana
Mahathat. Continuação a cidade 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 através
de arrozais e pequenos povoados até chegar
ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA - Sábado: SUKHOTHAI /
SI SATCHANALAI / LAMPANG /
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 fabricas de artesanato na área de
Sankampaeng. A noite saída para Saithongn
para um jantar de estilo Kantone com danças antigas e canções de varias tribos. Alojamento.

5º DIA - Domingo: CHIANG MAI

Café da manhã. Saída para visitar o templo
mais conhecido de Chiang Mai Wat Doi Suthep, situado em uma colina a 15 km a noro-

este da cidade. Almoço em um restaurante
local. Continuação da visita a uma fazenda
de orquídeas. Jantar no hotel. Alojamento.

6º DIA - Segunda: 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 continuação 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 - Terça: 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 fronteiras de Laos,
Tailândia e Birmânia para continuar até Dói

Thung e visitar Wat Phra That Dói Thung,
Hall do Ópio. Traslado ao aeroporto para
embarque em voo com destino a Bangkok.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA - Quarta: 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 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 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 mármore branco, um refinado
exemplo da arquitetura tailandesa. Tarde
livre para passeios. Alojamento.

Dia 9º Quinta: BANGKOK

Café da manhã. Outra visita de dia completo a um dos mais importantes mercados
flutuantes dos arredores de Bangkok. Primeira hora da manhã, os estreitos canais
ficam repletos de pequenas embarcações
com frutas e verduras vendidas por mulheres. O mercado é muito colorido e tem um
grande ambiente, porém toda a atividade

Hotéis previstos
ou similares
Cat. Turista Superior / Primeira
Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

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

termina às 12hs, por isso é necessário sair
de Bangkok muito cedo. No caminho faremos 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 - Sexta: BANGKOK

Café da manhã. Na hora conveniada traslado ao aeroporto.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 10 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 06 Abril a 26 Outubro 2016

Cat. Turista Superior / Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.725
520

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.975
700

Saídas de 02 Noviembre 2016 a 29 Março 2017

Cat. Turista Superior / Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.895
560

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.195
850

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.

Cat. Primeira Superior / Luxo
Bangkok
Phitsanuloke
Sukhothai
Chiang Mai
Chiang Rai

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

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

- Chiang Rai / Bangkok
230 $ NETO Por pessoa

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.
*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições gerais..
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EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Tailândia e Camboja

8 DIAS
desde

1.395$
Tailândia
Siam Reap

Bangkok

Camboja

SIAM
SI
AM REA
EAP
Visitando: Bangkok / Angkor Wat / Banteai Srei / Siam Reap.

Saídas 2016 / 2017

A BANGKOK: DOMINGOS
Saídas de 03 Abril 2016 a 26 Março 2017

1º DIA - Domingo: BANGKOK

Chegada a Bangkok. Traslado ao hotel e
alojamento.

2º DIA - Segunda: 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 poderão 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 hospedar 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 templo do budá deitado
de 46 metros coberto com uma lâmina de
ouro. Visitaremos ainda, o Templo Chaedi
dos Reis monumento budista mais alto do
mundo. Resto da tarde livre para completar
sua visita livremente. Alojamento.

3º DIA - Terça: BANGKOK

Café da manhã. Outra visita de dia completo a um dos mais importantes mercados
flutuantes dos arredores de Bangkok. Primeira hora da manhã, os estreitos canais
ficam repletos 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 tailandês no “Jardim de Rosas” e depois assistiremos uma
pequena demonstração da cultura, esportes
e danças típicas. Alojamento.

4º DIA - Quarta: BANGKOK / SIEM
REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto

para embarcar em voo Siam Reap (Verifique suplemento voos internos). Chegada
ao aeroporto de Siam Reap e traslado ao
32

hotel. Almoço no hotel. Em seguida visita
aos templos 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 esculturas de elefante decorados com
pedras, alguns dos quais se mantém perfeitamente conservados. Terminamos no
templo de Pre Rup, o templo da montanha
onde contemplaremos o por do sol. Jantar
em restaurante local.

5º DIA - Quinta: 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 ingrime 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 impressionantes estátuas representando os movimentos do oceano, antiga capital de Angkor Thom (século
XII), o templo Bayon único por suas 54 torres 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-tiers Ecoles” onde
jovens artesãos realizam seu trabalho. Na
continuação visitaremos o mais famoso de
todos os templos Angkor Wat. O complexo
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 templo. Jantar em restaurante local.

6º DIA - Sexta: SIAM REAP

Café da manhã e saída até Banteay Srei
(século 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 paredes concentricas fecham o
complexo. Desfrute 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 - Sábado: SIAM REAP /
BANGKOK

Café da manhã. Traslado a um povoado
flutuante. 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 sobrevivência 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 in-

Hotéis previstos
ou similares
Categoria Primeira

Bangkok
Siem Reap

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

Cat. Primeira Superior / Luxo
Bangkok
Siem Reap

Dusit Tani (PS)
Angkor Palace Resort (L)

censo. Tempo livre para visitar o mercado
local (caso o templo permita) até o horário
de traslado ao aeroporto para embarcar em
voo até Bangkok. Chegada e traslado ao
hotel. Alojamento.

Día 8 Domingo: BANGKOK

Café da manhã. Na hora apropriada traslado ao aeroporto para embarque em voo
de regresso.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 8 dias: Bangkok / Bangkok
Saídas de 03 Abril a 23 Outubro 2016

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.395
475

Suplemento temporada alta (02/30 OUT 2016)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

40
40

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.695
725

Saídas de 30 Outubro 2016 a 26 Março 2017

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.595
625

Cat. Primeira Superior / Luxo
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.950
895

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

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

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

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

4 DIAS
desde

desde

780$

460$
Tailândia

Tailândia

Bangkok

Bangkok

Phuket

PHUK
PH
UKET
UK
ETT

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Extensão Phuket
e Singapura

Singapur

Extensão a Phuket
Preço por pessoa em USD
O PREÇO PACOTE INCLUI:
- 3 noites em alojamento e café da manhã
- Voos domésticos desde / até Bangkok
- Traslados IN/OUT aeroporto em Phuket

NOVOTEL PHUKET KAMALA BEACH
(Hab Superior) Turista
KATATHANI BEACH RESORT
(Hab Deluxe Bhuri Wing). Primeira
SALA PHUKET RESORT & SPA
(Hab Deluxe Balcony Room). Primeira Sup
BANYAN TREE PHUKET
(Hab Banyan Pool Villa) - Luxo

PACOTE

NOCHE
EXTRA

PACOTE

NOCHE
EXTRA

01 ABR31 OUT 2016

01 ABR31 OUT 2016

01 NOV 201631 MAR 2017

01 NOV 201631 MAR 2017

DUPLO: 780

DUPLO: 60

DUPLO: 995

DUPLO: 110

SUPL SINGLE: 260

SUPL SINGLE: 60

SUPL SINGLE: 410

SUPL SINGLE: 110

DUPLO: 895

DUPLO: 95

DUPLO: 1.270

DUPLO: 195

SUPL SINGLE: 375

SUPL SINGLE: 95

SUPL SINGLE: 690

SUPL SINGLE: 195

DUPLO: 980

DUPLO: 120

DUPLO: 1.385

DUPLO: 230

SUPL SINGLE: 340

SUPL SINGLE: 100

SUPL SINGLE: 700

SUPL SINGLE: 200

DUPLO: 1.525

DUPLO: 300

DUPLO: 2.095

DUPLO: 475

SUPL SINGLE: 995

SUPL SINGLE: 300

SUPL SINGLE: 1.525

SUPL SINGLE: 475

Preços não válidos em datas de Natal / Final de ano ou festas especiais.

Extensão a Singapura

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Categoria Turista
Aqueen Lavender
(Deluxe King room) ou similar
Em habitação Duplo
Sup. Habitação Individual

460
370

Cat. Turista Superior / Primeira
Chancellor / Orchard
(Deluxe room) ou similar
Em habitação Duplo
Sup. Habitação Individual

550
460

Categoria Primeira Superior

Saídas diárias de 01 Abril 2016 a 31 Março 2017

Grand Copthorne Waterfront
(Superior Room) ou similar
Em habitação Duplo
Sup. Habitação Individual

1º DIA

Chegada e traslado ao hotel (Em inglês). Alojamento.

2º DIA

Café da manhã. Visita da cidade (Em inglês) que apresenta o contraste e a mescla entre o
antigo e novo Oriente e Ocidente. A experiência da história, a cultura e o estilo de vida de
Singapura multirracial. Sairemos através do bairro cívico para uma visita de Padang, Cricket Club, histórica Casa do Parlamento, a Corte Suprema e a Prefeitura. Continuaremos
com uma parada no Parque de Merlion e desfrutar de impressionantes vistas de Marina
Bay e visita Thian Hock Keng, um templo antigo budista-taoístas de Singapura e seguiremos até Chinatown e o famoso Jardim Botânico de Singapura e o Jardim Nacional de
Orquídeas (entradas não incluídas). Nossa última parada é Little Índia, onde será cativado
pelo cheiro de incenso, jasmim e especiárias. Tarde livre. Alojamento.

740
650

Categoria Luxo
Mandarin Oriental ou similar
Em habitação Duplo
Sup. Habitação Individual

1.295
1.215

Suplemento Visita da cidade em serviço
privado com guia falando espanhol

Por pessoa

360

3º DIA

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

4º DIA

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

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições gerais..
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EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Vietnã Clássico

8 DIAS
desde

1.175$
Vietnã
Hanoi
no
noi

Halong

Hue

VIEETTN
VI
NÃ
Ã

Hoian

Ho Chi Minh

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

Saídas 2016 / 2017
A HANOI: QUARTAS

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

Saídas de 06 Abril 2016 a 29 Março 2017

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

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG
/ BAHÍA DE HALONG / CRUCERO
EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita
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 permitir. Opção de nadar ou tomar um kayak em
Hang Trong. Jantar buffet (internacional) em
restaurante. Acomodação no navio.

6º DIA - Segunda: 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 arquitetônicas 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 voo para
Ho Chi Minh. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

7º DIA - Terça: 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. 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 presidencial, a pagoda Thien Hau e
o mercado local. Alojamento.

8º DIA - Quarta: HO CHI MINH
Café da Manhã. Na hora apropriada traslado aeroporto e... FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS.
Obs. Os apartamentos deverão ser desocupados até as 10h.

4º DIA - Sábado: 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 restaurante Au Lac ou similar. A tarde translado
ao aeroporto para tomarmos voo em direção a Danang. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

5º DIA - Domingo: HOIAN / DANANG / 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
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Tour 8 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 6 Abril a 19 Outubro 2016

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.175
460
330

Categoria Primeira Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.395
650
350

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

25
15

Saídas 26 Outubro 2016 a 29 Março 2017

Categoria Primeira

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

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Hotéis previstos
ou similares
Categoria Primeira

Hanoi
Halong

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoian
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Imperial (P)
Ho Chi Minh Paragon (P)

Cat. Primeira Superior
Hanoi
Halong

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Luxo / Syrena cruise
Hoian
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Hue
Best Western Indochina Palace (PS)
Ho Chi Minh Grand hotel Luxury Wing (L)

Em habitação Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.260
500
350

Categoria Primeira Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual
Supl. Meia pensão

1.490
715
370

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.
De 01 a 30 de junho o barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará na doca seco e será
substituído pelo barco Syrena.

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
270 $ NETO Por pessoa

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa. (7 desayunos, 6 almuerzos, 1 cena)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

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

10 DIAS

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Vietnã e Delta de Mekong

desde

1.695$
Vietnã
Hanoi
no
noi

Halong

Hue

HA
ALO
LONG
LON
NG
Can Tho

Hoian

Ho Chi Minh

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

Saídas 2016 / 2017
A HANOI: QUARTAS

Saídas de 06 Abril 2016 a 29 Março 2017

1º DIA - Quarta: HANOI

Recepção e traslado ao hotel. Restante do dia livre. Alojamento.

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG
(MP) / BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE

Café da manhã. Saída para realizar
visita 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 permitir. Opção de nadar
ou tomar um kayak em Hang Trong.
Jantar buffet (internacional) em restaurante. Acomodação no navio.

5º DIA - Domingo: HOIAN / DANANG / 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 - Segunda: 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 arquitetônicas
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 voo para Ho Chi
Minh. Chegada e traslado ao hotel.
Alojamento.

3º DIA - Sexta: HANOI / BAT
TRANG / HANOI
7º DIA - Terça: HO CHI MINH / CU
Café da manhã. Chegada ao porto CHI / HO CHI MINH

para sairmos até o povoado de artesanato tradicional Batrang. Almoço
em rota em Bac Ninh. A noite visita
ao Teatro Thang Long para contemplar espetáculo de marionetes de
água, tradicional arte vietnamita.
Alojamento.

4º DIA - Sábado: 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 restaurante
Au Lac ou similar. A tarde translado
ao aeroporto para tomarmos voo em
direção a Danang. Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

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.
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
presidencial, a pagoda Thien Hau e o
mercado local. Alojamento.

Día 8° (Miercoles): HO CHI MINH /
CAI BE / AN BINH / CANTHO
Café da manhã. Saída para Cai Be, o
coração do delta de Mekong, conhecido 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 comércio nesta zona. Visitaremos:
oficina de papel de arroz, a ilha An
Binh, e a casa de Sr. Cai Cuong´s.
Almoço. Continuação e um curto
passeio de charrete até um local para
provarmos mel caseiro. Retorno em
barco a Vinh Long e seguimos para
Can Tho. Alojamento.

Día 9° Quinta: 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,
construir barcos e descascar arroz.
Regresso a Ho Chi Minh, no caminho
almoço. Alojamento no hotel.

10º DIA - Sexta: HO CHI MINH

Café da manhã. Na hora apropriada
traslado ao aeroporto para embarcar
em voo de regresso.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 10 dias: Hanoi / Ho Chi Minh
Saídas de 06 Abril a 19 Outubro 2016

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.695
625

Categoria Primeira Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.925
825

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas en Abril e OUTubro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

60
50

Saídas de 26 Outubro 2016 a 29 Março 2017

Categoria Primeira

Hotéis previstos
ou similares

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoian
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Imperial (P)
Ho Chi Minh Paragon (P)
Can Tho
Victoria Can Tho (P)

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Categoria Primeira

Hanoi
Halong

Categoria Primeira Superior
Hanoi
Halong

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Luxo / Syrena cruise
Hoian
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Hue
Best Western Indochina Palace (PS)
Ho Chi Minh Grand hotel Luxury Wing (L)
Can Tho
Victoria Can Tho (P)

1.825
700

Categoria Primeira Superior
2.095
915

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.
De 01 a 30 de junho o barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará na doca seco e será
substituído pelo barco Syrena.

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
270 $ NETO Por pessoa

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa. (9 desayunos, 8 Almuerzos y 1 cena)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições gerais..
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EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Vietnã e Camboja

11 DIAS
desde

1.875$
Vietnã
Hanoi
no
noi

Hue

Hoian

Camboja
Siam Reap

S AM REA
SI
EAP
AP
Can Tho

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

Saídas 2016 / 2017
A HANOI: QUARTAS

Saídas de 06 Abril 2016 a 29 Março 2017

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

2º DIA - Quinta: HANOI / HALONG /
BAHÍA DE HALONG / CRUCERO EMERAUDE
Café da manhã. Saída para realizar visita 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 permitir. Opção de nadar ou
tomar um kayak em Hang Trong. Jantar
buffet (internacional) em restaurante.
Acomodação no navio.

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

4º DIA - Sábado: 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 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 - Domingo: HOIAN / DANANG / 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
36

Halong

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

6º DIA - Segunda: HUE / HO CHI MINH
Perfume para visitar a pagoda Thien Mu
uma das mais antigas por suas formas
arquitetônicas 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 - Terça: 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. 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 presidencial, a
pagoda Thien Hau e o mercado local.
Alojamento.

8º DIA - Quarta: HO CHI MINH / SIEM
REAP
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para pegar vôo para Camboja, Chegada,
traslado ao hotel e Almoço. A tarde visita aos templos de Prasat Kravan, Srah
Srang, Banteay Kdei, Estern Mebon e
Pre Rup. Jantar no restaurante Viroth´s.
Alojamento.

9º DIA - Quinta: SIEM REAP
De madrugada. Traslado a Phnom
Bakheng, uma das duas colinas que
domina a planície para comtemplar o
nascer do sol sobre Western 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 representando o movimento do oceano, a
antiga capital Angkor Thom (século XII),
o templo Bayon único por suas 54 tor-

res decoradas com 200 caras sorridentes
de Avolokitesvara, o Phimeanakas e o
terraços do rei leproso e dos elefantes
assim como as câmeras 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
continuação visitaremos o mais famoso
de todos os templos Angkor Wat. Pôr do
sol no templo e Jantar no restaurante
Bopha Angkor.

10º DIA - Sexta: SIAM REAP
Café da manhã. Saida para Banteay
Srei (século 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, construido pelo rei Jayavarman
VII um lugar cercado de torres e corredores muito estreitos. Continuação a
Con Neak Pean, uma fonte construida
no meio de uma piscina representando
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.

Hotéis previstos
ou similares
Categoria Primeira

Hanoi
Halong

Mercure La Gare (P)
Emeraulde Classic Cruise – Cabina
Superior / Syrena cruise
Hoian
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Imperial (P)
Ho Chi Minh Paragon (P)
Siem Reap Tara Angkor (P)

Ho Chi Minh

11º DIA - Sábado: SIAM REAP
Café da manhã. Traslado a um povoado
futua nte com cur to passei o em barco
tradicional de madeira no lago Tonle
Sap, o grande lago do Camboja. Na
hora apropriada traslado ao aeroporto.

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 11 dias: Hanoi / Siem Reap
Saídas de 06 Abril a 19 Outubro 2016

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

1.875
595

Categoria Primeira Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.295
910

Suplemento temporada alta em ambas categorias
Saídas em Abril e Outubro 2016

Em habitação Duplo
Supl. Individual

60
50

Saídas de 26 Outubro 2016 a 29 Março 2017

Categoria Primeira
Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.025
670

Categoria Primeira Superior
Em habitação Duplo
Supl. Individual

2.440
970

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.
De 01 a 30 de junho o barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará na doca seco e será
substituído pelo barco Syrena.

Categoria Primeira Superior
Hanoi
Halong

Movenpick (PS)
Emeraude Classic Cruise – Cabina
Luxo / Syrena cruise
Hoian
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Hue
Best Western Indochina Palace(PS)
Ho Chi Minh Grand hotel Luxury Wing (L)
Siem Reap Grand Soluxe Angkor Palace & Spa(PS)

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

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

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições extras segundo programa. (10 cafés da manhã, 10 almoços e 4 jantares)
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser falando
inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

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

4, 11 e 14 DIAS

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo
Saídas de 27 de Março a 25 de Outubro 2016

desde

995$

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

Categoria Primeira

Em habitação Duplo
Supl. Individual
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.

995
190
60

Categoria Primeira Superior

Em habitação Duplo
1.050
Supl. Individual
230
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.
140

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

Categoria Primeira

Em habitação Duplo
2.175
Supl. Individual
650
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.
75

Categoria Primeira Superior

LUANG
LU
AN
A
NG PPR
RA
AB
BA
AN
NG
Visitando: Luang Prabang / Pak Ou / Khouangxi / Hanoi / Halong / Bahía de Halong / Crucero Emeraude / Bat Trang / Danang / Hue / Ho Chi Minh
/ Cu Chi / Siam Reap.

Saídas 2016 / 2017

A LUANG PRABANG: DOMINGOS
Saídas de 27 de Março 2016 a 19 de Março
2017

1º DIA - Domingo: LUANG PRABANG

Chegada a Luang Prabqang. Traslado ao hotel.
Luang Prablang é a cidade mais tradicional e preservada do Sudeste da Ásia. Em 1995 foi incluído
na lsita do Patromônio Mundial pela Unesco. Almoço, subida a colina Vat Phousi para contemplar
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 alojamento
no hotel.

2º DIA - Segunda: LUANG PRABANG /
PAK OU / LUANG PRABANG

Café da manhã e saída para visitar Vat Xieng
Thong, um dos templos mais belos do país. Tomaremos 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 - Terça: LUANG PRABANG /
KHOUANGXI / LUANG PRABANG

Café da manhã e saída à cascata de Khuang Xi,
que cai através de várias psicinas naturais excelentes 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 - Quarta: 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 passageiros 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. Almoço
restaurante Tamnaklao. Traslado ao aeroporto.

5º DIA - Quinta: 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 humanidade. Observando complexas
formações rochosas 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 alojamento no barco.

6º DIA - Sexta: HANOI / BAT TRANG
/ HANOI

Café da manha e chegada ao porto para sair até
o povoado Batrang. Almoço Bac Ninh. Anoite visita ao teatro Thang Long para o espetáculo das
marionetes de água, tradicional arte vietnamita.
Alojamento.

7º DIA - Sábado: 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 Danang.
Chegada e traslado ao hotel. Alojamento.

8º DIA - Domingo: HOIAN / DANANG
/ HUE

Café da manhã e vista ao Hoi An, o centro histórico é caracterizado por seus telhados e becos. Mutias 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 parada
para admirar a paisagem. Hue, situada no centro
do país foi a capital da última dinastia e aonde se
conservam diferentes tipos de história arquitetônica, artística e cultural. Alojamento.

9º DIA - Segunda: HUE / HO CHI MINH

Café da manhã e passeio de barco pelo rio Perfume 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 - Terça: HO CHI MINH / CU
CHI / HO CHI MINH

Café da manhã. Saída até Cu Chi para ver a
surpreendente trama de mais de 200 túneis, compreendendo 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 - Quarta: 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 mamanhã e tempo livre. Na hora oportunida traslado para o aeroporto.

12º DIA - Quinta: 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 Phimeanakas e o terrado do rei leprosa e dos
elefantes. assim como as câmaras reais. Almoço.
Visita a “Les Artisans d’Angkor - Chantiers Ecoles”
aonde jovens artesão fazem seus produtos. Seguindo vistaremos 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 - Sexta: SIAM REAP

2.425
Em habitação Duplo
875
Supl. Individual
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.
170

Tour de 14 dias – Tour Completo
Categoria Primeira

Em habitação Duplo
2.875
Supl. Individual
780
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.
110

Categoria Primeira Superior

Em habitação Duplo
3.340
Supl. Individual
1.140
Supl. Saídas en Março, Abril e OUT., por pes.
170
Saídas de 2 de Nov. 2016 a 19 de Março 2017

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

Categoria Primeira

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Categoria Primeira Superior

Café da manhã e saída a Banteay Srei e Banteay
Samre que é um templo em bom estado de conservação. Almoço. Saída até Preach Khuan, um lugar
cercado de torres e corredores bastamte estreitos.
Seguitemos a Neak Pean, Ta Som e terminaremos
na Ta Prohm, um dos mais espetaculares templos.
Jantar com espetáculo de danças Apsara. Alojamento.

Em habitação Duplo
Supl. Individual

14º DIA - Sábado: SIAM REAP

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Café da manhã e traslçado até o povoado flutuante. Curto passeio de barco tradicional no lado
Tonle Sap, o grande lado de Camboja e uma das
sete maravilhas da Ásia. Almoço e continuaremos
a senteurs D’Angkor para experimentar os odores
e sabores da Camboja e na hora oportunida taslado para o aeroporto.

Hotéis previstos
ou similares
Categoria Primeira

Luang Prabang Santi Resort
Hanoi
Mercure La Gare (P)
Halong
Emeraulde Classic Cruise – Cabina Superior / Syrena cruise
Hoian
Hoi An Trails Resort (P)
Hue
Imperial (P)
Ho Chi Minh Paragon (P)
Siem Reap
Tara Angkor (P)

Categoria Primeira Superior

Luang Prabang Burasari Heritage (PS)
Hanoi
Movenpick (PS)
Halong
Emeraude Classic Cruise – Cabina Luxo / Syrena cruise
Hoian
Sunrise Hoi An Resort (PS)
Hue
Best Western Indochina Palace (PS)
Ho Chi Minh Grand hotel Luxury Wing (L)
Siem Reap
Grand Soluxe Angkor Palace &
Spa (PS)

EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Grande Tour da Indochina

1.095
260
1.250
390

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

Categoria Primeira

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Categoria Primeira Superior

2.370
750
2.725
1.075

Tour de 14 dias – Tour Completo
Categoria Primeira

Em habitação Duplo
Supl. Individual

Categoria Primeira Superior

Em habitação Duplo
Supl. Individual

3.140
925
3.675
1.350

Consultar suplemento jantares obrigatórios
de Natal e Fim de ano.
De 01 a 30 de junho o barco Emeraude previsto
no tour, se encontrará na doca seco e será
substituído pelo barco Syrena.

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

Tour 11 dias – LAOS e VIETNÃ
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
470 $ NETO Por pessoa
Tour 14 dias – TOUR COMPLETO
- Luang Prabang / Hanoi
- Hanoi / Danang
- Hue / Ho Chi Minh
- Ho Chi Minh / Siem Reap
700 $ NETO Por pessoa

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições segundo programa no hotel ou restaurante.
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guia acompanhante falando espanhol durante todo o tour, exceto nos traslados, que poderá ser
falando inglês.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

*Viagem sujeita a clausulas especiais de cancelamento. Consulte Condições gerais..
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EXTREMO ORIENTE: Tailândia, Vietnã e Laos

Myanmar ao Completo

8 DIAS
desde

1.825$
MYANMAR
Mandalay
Lago Inle

Bagan

Yangon

LA
AGO
O IN
NLLE

Visitando: Yangon / Bagan / Mandalay / Mingun / Amarapura / Heho / Pindaya / Lago Inle / Yangon
tetura Bamar. Terminaremos admirando a
porta do sol desde um templo ao longo do
rio Ayeyarwaddy. Alojamento.

Saídas 2016

A YANGON: TERÇAS
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro

19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27

1º DIA - Terça: YANGON
Chegada a Yangon. Traslado ao hotel. Pela
tarde saída em ônibus para visita, começando pela famosa rua Strand, visitando
o porto de Yangon onde saem os ferris de
todas as partes do país. Continuação com
a pagoda Botathaung a beira do rio. Visita
ao centro colonial de Yangon e seus principais atrativos, o bairro chinês e o hindú,
parada para foto da pagoda Sule com mais
de 200 anos de antiguidade e depois parada a Karaweik Hall, um barco flutuante no
lago Kandawgyi. Tempo para compras no
mercado Bogyoke (Scotts) com centenas de
vendedores de artesanatos, roupas, comidas
e gemas. A visita se completa na pagoda
Shwedagon, um dos mais espetaculares monumentos religiosos do mundo, sua cúpula
de ouro tem 98m de altura e está coberta
por 60 tonelas de puro ouro. Regresso ao
hotel. Jantar e alojamento.

3º DIA - Quinta: BAGAN / MANDALAY
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para sair em voo até Mandalay. (08:15/8:45
aprox.) chegada e traslado ao hotel para o
check-in. Começaremos a visita com a pagoda Mahamuni onde encontra-se uma
espetacular imagem de buda coberta de
grossas capas de lâminas de ouro. Próximo
do rio encontra-se o monastério de madeira
Shwe Inbin com mais de 100 anos de antiguidade. Breve parada ao centro Kalaga,
uma fábrica de doces e o lugar onde são
produzidas as lâminas de ouro. Almoço em
restaurante local. Pela tarde visita a pagoda
Khutodaw que contem o maior livro do
mundo, feito em 729 tábuas de mármore,
seguiremos ao monastério de madeira teca
Shwenandaw único palácio real que sobreviveu aos bombardeios da II Guerra Mundial e
a pagoda Kyaukdawgyi com um buda esculpido em blocos de mármore. Seguiremos a
colina Mandalay para ver o templo de cristal
e terminaremos no monastério Shwe Kyin
para ver os monges estudantes começarem
suas orações noturnas. Alojamento.

5º DIA - Sábado: MANDALAY /
HEHO / PINDAYA / LAGO INLE
Café da manhã. Traslado do aeroporto
de Mandalay para sair em voo a Heho.
(8:40/9:10 aprox.). Na chegada viagem
até Pindaya, um atrativo lugar através dos
campos de arroz nas colinas. Visitaremos as
magníficas cavernas de Pindaya, situadas na
crista com vistas ao pitoresco lago, onde podemos apreciar milhares de diferentes tipos
de imagens de buda nas diversas cameras.
Na continuação traslado a Nyanung Shwe e
embarque na direção do hotel. Almoço em
restaurante local. No lago situado a 1000
metros do nível do mar, as temperaturas
são agradáveis e as águas são tranquilas,
salpicadas de povoados de casas flutuantes
dos Intha sobre colunas rodeadas de hortas
e canoas de pesca com cortina de fundo das
charmosas colinas Shan. Alojamento.

Café da manhã. Traslado ao aeroporto
para sair em voo até Bagan. (06:20/07:40
aprox). Chegada e visita ao mercado local,
a pagoda Shwezigon, construída no século
XI pelo rei Anawrahta como santuário religioso, veremos os frescores do século 13
decorando os corredores de Kyansittha, o
Templo Ku Byauk Gyi com seus esquisitos
murais de cenas Jataka, o Templo Htilominlo com seus antigos murais e o povoado
Taungphi com seus antigos monastérios. Almoço em restaurante local. Pela tarde visita
do Templo Ananda, com suas 4 imagens de
buda de pé e o monastério adjacente com
seus murais bem conservados. Parada para
foto ao Templo Thatbynnyuma o mais alto
(61m) desde 1144 e continuar até a pagoda
Mingalazedi, uma das maiores do século 13
representando o momento auge da arqui38

7º DIA - Segunda: LAGO INLE /
HEHO / YANGON
Café da manhã. Manhã livre. Almoço
em restaurante local e na hora oportuna
traslado até o aeroporto de Heho para
sair em voo de regresso a Yangon (aprox.
16:55/19:10 via Bagan). Chegada e traslado
ao hotel. Alojamento.

8º DIA - Terça: YANGON
Café da manhã e na hora oportuna traslado
ao aeroporto para tomar o voo de regresso.

6º DIA - Domingo: LAGO INLE
Café da manhã e saída para explorar um
dos mercados locais, o qual oferece a oportunidade de ver as diferentes etnias do lugar
que se reunem para vender e comprar seus
produtos. Na continuação dia completo de
excursão no bote ao lago Inle incluindo
visita a pagoda Phaungdaw Oo a mais sa-

4º DIA - Sexta: MANDALAY /
2º DIA - Quarta: YANGON /
MINGUN / AMARAPURA
BAGAN

Café da manhã. Saída até o cais parando
no caminho para ver o mercado de vegetais Zeycho. Tomaremos um barco pelo rio
Ayeyarwaddy até Mingun (11km - 1 hora).
Visita a Mingun que inclui o sino de bronze
maciço, o maior do mundo com um peso
de 90 toneladas. Continuar a Hsinbyume
Paya e a Mingun Paya, construída para ser
um dos maiores chedis do mundo pelo rei
Bodaw Paya. Regresso a Mandalay e Almoço em restaurante local. Continuação
pela rodovia até Amarapura a uns 15km.
Visita ao monastério de Bagaya Kyaund e
finalmente passearemos pela ponte U Bein
durante a pueta de sol. Construído em 1782
tem mais de 1km e considerado o mais largo
do mundo fabricado em madeira teca. Alojamento.

grada da região, a aldeia de produtos artesanatos de Inpawkhon, os jardins flutuantes
do local, o monastério Nga Phe Kyaug com
mais de 200 anos de antiguidade. Almoço
em restaurante local e regresso ao hotel
para desfrutar do resto da tarde, relaxando
as margens do lago. Alojamento.

Hotéis previstos
ou similares
Categoria TS/P

Yangon
Bagan
Mandalay
Lago Inle
Yangon

Best Western Green Hill
Shwe Yee Pwint
Yadanarpon
Golden Island Cottage
Best Western Green Hill

Preço por pessoa em $ USA
em habitação Duplo

Tour 8 dias: Yangon / Yangon

Categoria TS/P
Em habitação Duplo
Supl. Individual

Suplemento voos internos
(sujeito a modificações)

- Yangon / Bagan
- Bagan / Mandalay
- Mandalay / Heho
- Heho / Yangon
450 $ NETO Por pessoa

O TOUR INCLUI
• Assistência e traslados indicados no programa.
• Transporte em ônibus ou micro-ônibus com ar condicionado.
• Alojamento em hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã diário.
• Um total de 06 almoços e uma janta segundo programa (sem bebidas).
• Visitas e excursões indicadas no programa.
• Guias locais para traslados e visitas.
• Seguro de assistência internacional.

O TOUR NÃO INCLUI
• Bebidas, gorjetas ou outros serviços não mencionados como incluídos.
• Voos internos indicados por separado.
• Taxas de aeroporto.
• Trâmites e visto de entradas.

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

1.825
1.620

