Hanoi

A partir de 2.080 $

Maravilhas do Vietnã e Tailândia
14 Dias

Saídas 2019 / 2020
A BANGKOK: TERÇAS-FEIRAS
2019-2020
Saídas às terças-ferias 30 de abril 2019
à 31 de março 2020

Dia 1º (Ter): Bangkok
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 2º (Qua): Bangkok / Hanoi
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e partida em voo para Hanoi (vôo não incluído). Chegada ao aeroporto de Hanoi onde sua guia em
espanhol estará esperando. Traslado ao seu hotel.
Restante do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Hanói
Café da manhã. City tour: o mausoléu de Ho
Chi Minh (visita ao exterior), a casa de Ho Chi
Minh sobre palafitas, o Palácio do Governador
(visita ao exterior), o Pagode do pilar único e do
Templo da Literatura. Almoço e continuação
das visitas com a prisão-museu Hoa Lo e Temple Ngoc Son. Faremos um tour em xiclo pela
cidade velha de Hanói. Assistiremos um show de
marionetes tradicional na água. Retorno ao hotel
e acomodação.
Dia 4º (Sex): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, declarada Patrimônio Mundial pela UNESCO, em
uma viagem pelas ricas terras agrícolas do delta
do rio vermelho. Chegada e embarque a bordo
de um tradicional barco de madeira “junco”.
Almoço a bordo. Continuaremos navegando e
descobrindo as numerosas ilhas da baía. Jantar
e acomodação a bordo.
NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Dia 5º (Sáb): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demonstração de Taichi na ponte superior. Na volta serviremos um café da manhã leve, e mais tarde um
esplêndido brunch e tudo isso continuando com
a navegação através da miríade de ilhas e ilhotas
e visitando os pontos mais importantes. Desembarque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada
e acomodação no hotel.
Dia 6º (Dom): Hanói / Mai Chau
Café da manhã. Saída pela estrada para Mai
Chau. Esta província é conhecida pela beleza

de sua paisagem, com maravilhosas vistas panorâmicas, vales verdejantes e terraços de arroz.
Chegada e almoço em uma casa de família local.
Faremos um passeio de bicicleta por essas aldeias tão características para descobrir a rotina
dessas tribos locais. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Seg): Mai Chau / Hanói / Bangkok
Café da manhã. Visita do mercado local e a
cidade de Muong. Saída para o aeroporto de
Hanói para embarcar em vôo para Bangkok (não
incluído). Chegada ao aeroporto de Bangkok e
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Ter): Bangkok
Café da manhã. Visita pela manhã para fazermos
um tour das principais avenidas em Bangkok,
cruzando a movimentada Chinatown para chegar
ao centro histórico da cidade, onde visitaremos
o templo de Wat Pho, conhecido por abrigar
um dos maiores Budas reclináveis do mundo,
e depois o Wat Benjamabophit ou comumente
chamado de Templo de Marble (até 19 de abril).
Na continuação visita do Templo Wat Traimit,
um dos mais conhecidos de Bangkok, por sediar a maior estátua de Buda de ouro maciço do
mundo (desde 19 de maio). No retorno ao hotel,
visita da fábrica de pedras preciosas. Restante da
tarde livre. Acomodação no hotel.

Dia 11º (Sex): Chiang Mai / Chang Rai
Café da manhã. Iremos para o acampamento
dos elefantes, localizado no meio da selva, onde
veremos uma demonstração de sua força e habilidade. Em seguida, começaremos o nosso safari
em elefante seguindo o leito do rio e atravessando a vegetação densa até chegarmos onde
várias tribos de diferentes etnias do país vivem.
Almoço e visita de uma plantação de orquídeas
onde poderemos testemunhar sua beleza incomparável. Saída até Chiang Rai, traslado e acomodação no hotel.
Dia 12º (Sáb): Chiang Rai
Café da manhã. Saída para a aldeia Akkha com
seus trajes coloridos. Almoço. Continuação para
Chiang Saen, onde o mesmo “Triângulo Dourado” está localizado, assim chamado porque
está no mesmo local da fronteira entre a Tailândia, Birmânia e Laos. Visita do “Museu do Ópio”
e saída para Mae Sai, cidade fronteiriça com a
Birmânia, onde encontraremos um curioso mercado de produtos birmaneses. Acomodação no
hotel.

Dia 9º (Qua): Bangkok / Chiang Mai
Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Saída em
voo a Chiang Mai (voo não incluído). Chegada,
assistência e traslado ao hotel. Chiang Mai é a
principal cidade do norte tailandês, conhecida
como “a rosa do norte” devido a sua beleza.
Tempo livre. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Dom): Chiang Rai / Sukhotai /
Phitsanulok
Café da manhã. Partida e parada no contemporâneo Templo Branco ou Wat Rong Kun, onde
branco representa pureza e sabedoria budista.
Passando pelo Lago Phayao, chegaremos a
Sukhotai cujo centro arqueológico é declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Visita, almoço e continuação a Phitsanulok, onde
veremos uma das imagens de Buda mais conhecidas do país. Transfer para o hotel e acomodação.

Dia 10º (Qui): Chiang Mai
Café da manhã. Saída para visitar o conhecido
Templo do Doi Suthep, de onde poderemos
apreciar Chiang Mai em todo seu esplendor.
Vamos visitar a rua popular dos artesanatos
onde são feitos a maioria dos objetos decorativos tradicionais do norte. Almoço. Pela tarde/
noite, traslado a um restaurante tradicional onde
será servido o jantar de boas vindas, um jantar
Khantoke com degustação dos pratos tradicionais e representação de danças do antigo reino
de Lanna. Acomodação no hotel.

Dia 14º (Seg): Phitsanulok / Ayutthaya /
Bangkok
De manhã bem cedo, e para quem quiser, iremos
para a vizinhança do hotel para fazermos uma
oferenda aos monges e viver de perto um dos
aspectos mais emblemáticos da cultura tailandesa. Café da manhã e partida para Ayutthaya,
sítio arqueológico por excelência do país e Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Almoço
no caminho. Após a visita, partida para Bangkok.
Chegada e traslado para o aeroporto. Fim dos
serviços. Até uma próxima viagem!

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. MM812
30 Abr - 23 Jul
30 Jul - 13 Ago
20 Ago - 10 Set
17 - 24 Set
1 Out - 10 Dez
17 Dez - 28 Jan
4 Fev - 31 Mar

18

INTRODUÇÃO
Viagem para descobrir e visitar em detalhes o melhor do Vietnã e da Tailândia. Nós cruzamos a Baía
de Halong, para muitas das melhores paisagens da Ásia, vamos fazê-lo a bordo de uma palheta.
Depois da capital Hanói, subiremos às montanhas Mai Chau para admirar as paisagens dos terraços
e as tribos com seus mercados na Tailândia, depois de sua movimentada capital, Bangkok, vamos
voar para o norte para chegar a Chiang Mai, além de visitar seus templos, vamos experimentar o
passeio de elefante pela selva. Em Chiang Rai suas tribos e o rio Mekong. No caminho pelo Sul
visitaremos os templos de Pitsanulok e antiga capital do Sião: Ayuttaya.
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Mapamundi: Tailândia, Vietnã, Laos e Indonesia
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O Tour Inclui

• Traslados de chegada e saída em ônibus com
ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou
similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas
no itinerário nos hotéis ou restaurantes locais.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Passeio em xiclo em Hanoi.
• Junco tradicional na Baía de Halong.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas
telefônicas.
• Outras refeições não mencionadas no itinerário
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 13:00
-14:00 e 11:00 - 12:00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon e
permanência mínima requisitada em Phuket.
• O voo de saída de Bangkok tem que ser a
partir das 21:00.
Hotéis previstos ou similares
Cidade
Bangkok
Hanoi
Baía de Halong
Mai Chau
Chiang Mai
Chiang Rai
Phitsanulok

Cidade
Bangkok
Hanoi
Baía de Halong
Mai Chau
Chiang Mai
Chiang Rai
Phitsanulok

Cidade
Bangkok
Hanoi
Baía de Halong
Mai Chau
Chiang Mai
Chiang Rai
Phitsanulok
$

Categoria C
Narai 4*
Adamas 3*
Syrena Cruise
Mai Chau Ecologde 4*
The Empress 4*
Wiang Inn 3*
Topland 3*

Categoria B
Holiday inn Silom 4*
Mercure Hanoi 4*
Indochina Sails
Mau Chau Ecologde 4*
Holiday Inn 4*
Grand Vista 4*
Topland 3*

Categoria A
Metropolitan 5*
Nikko Hanoi 5*
Indochina Sails
Mau Chau Ecologde 4*
Shangri-La 5*
Le Meridien 5*
Yodia Heritage

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações)

Suplemento NETO voo Bangkok - Chiang Mai: 87 $
Suplemento NETO voo Bangkok - Hanoi - Bangkok: 230 $

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

