Pinceladas da Indochina
(Tailândia, Laos e Camboja)

A partir de 2.480 $
11
7

13 Dias
Visitando: Bangkok / Rio Kwai / Ayutthaya / Luang Prabang / Siem Reap

Saídas 2019 / 2020
A BANGKOK: QUARTAS-FEIRAS
2019-2020
Saídas todas as quartas-ferias 3 de abril 2019 à 25 de março

Dia 1º (Qua): Bangkok
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 2º (Qui): 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 3º (Sex): Bangkok / Rio Kwai
Café da manhã. Saída de Bangkok onde faremos
a primeira parada na cidade de Kanchanaburi,
onde a ponte sobre o rio Kwai está localizada. Visitaremos o museu e o cemitério da guerra. Faremos uma viagem de barco no rio Kwai, e depois
subiremos na estrada apreciando a bela paisagem até o ponto “Hellfire Pass” para o almoço.
Transfer para o hotel e tempo livre para desfrutar
do ambiente espetacular. Acomodação no hotel.
Dia 4º (Sáb): Rio Kwai / Ayutthaya
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, antiga
capital do reino de Sião e centro arqueológico
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por excelência do país. Visitaremos seu complexo arqueológico de grande interesse histórico e declarado Patrimônio da Humanidade
pela UNESCO. É uma amostra remanescente
da importância e riqueza patrimonial deste país.
Almoço, traslado ao hotel e tempo livre para
aproveitar as instalações. Ao pôr do sol, visita do
famoso mercado flutuante de Ayuthaya, onde
podemos caminhar pelo mercado, saborear pratos tradicionais e bebidas nos vários locais de
comida, comprar nas lojas ou teremos a oportunidade de subir nas costas de um elefante na
Elephant Village (por conta do passageiro). Traslado de volta para o hotel e acomodação.
Dia 5º (Dom): Ayutthaya / Bangkok
Café da manhã. Visita do Palácio Real em Bang Pa
In, também conhecido como o Palácio de Verão
do rei Rama V, localizado ao longo do Rio Chao
Phraya, que data do início do século XVII. Em seguida, traslado ao porto local de Ayuthaya, onde
embarcaremos em um cruzeiro de 3 horas, navegando pelo rio em Bangkok, no destino Chao
Phraya. Durante o cruzeiro, podemos ver as aldeias
marginais que estão localizadas nas margens do
rio, bem como o museu de barcaças reais, o Palácio Real ou o inconfundível templo da Aurora já em
Bangkok. Almoço a bordo. Chegada em Bangkok
e traslado ao seu hotel. Acomodação.
Dia 6º (Seg: Bangkok / Luang Pra bang
(Laos)
Café da manhã. Transfer para o aeroporto. Partida em voo para Luang Prabang (voo internacional não incluído). Chegada e traslado ao seu
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INTRODUÇÃO
Programa interessante para quem se propõem conhecer a emblemático Bangkok, o ambiente de
selva do Rio Kwai em passeio de barco, a antiga capital do Reino de Siam: Ayuttaya e descobrir o
Budismo nos templos de Luang Parabam juntamente com as paisagens de Mekong. Em Camboja
o sede da capital antiga do Reino Khemer que durou mais de 8 séculos, onde deixou uma excepcional herança para história, os fantástica templos dos de Angkor.
hotel, hospedagem e tempo livre. Luang Prabang é considerada a cidade colonial mais bem
preservada do sudeste da Ásia. A tranquilidade
e encanto desta cidade, com as suas vistas esplêndidas da paisagem natural e cultural, fazem
deste um dos locais mais encantadores para visitar no Laos.
Dia 7º (Ter): Luang Prabang / caverna de
Pak Ou / Luang Prabang
Café da manhã. Transfer para o aeroporto. Partida em voo para Luang Prabang (voo internacional não incluído). Chegada e traslado ao seu
hotel, hospedagem e tempo livre. Luang Prabang é considerada a cidade colonial mais bem
preservada do sudeste da Ásia. A tranquilidade
e encanto desta cidade, com as suas vistas esplêndidas da paisagem natural e cultural, fazem
deste um dos locais mais encantadores para visitar no Laos.
Dia 8º (Qua): Luang Pra bang
Café da manhã. Embarcaremos em um cruzeiro,
rio acima, no rio Mekong, em direção à misteriosa caverna de Pak Ou, com milhares de estátuas de Buda lacadas a ouro e de várias formas e
tamanhos. Almoço. Continuação do nosso passeio ao Museu Nacional, Wat Sane, Wat Xieng
Thong, Templo Wat Mai e Wat Visoun. Passaremos pela escola de belas artes, onde poderemos
ver algumas obras de arte de grande qualidade.
Vamos terminar com o Monte Phousi, uma colina no centro de Luang Prabang, entre o rio
Mekong e as montanhas cheias de vegetação,
que oferece um pôr do sol espetacular e uma

vista panorâmica sobre Luang Prabang. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qui): Luang Pra bang / Siem
Reap (Camboja)
Café da manhã. No horário indicado, traslado ao
aeroporto. Partida em voo para Siem Reap (voo
internacional não incluído). Chegada em Siem
Reap e traslado ao seu hotel e acomodação.
Restante da tarde livre.
Dia 10º (Sex): Siem Reap
Café da manhã. Começamos com a visita de Angkor Thom. Saída em Tuk-Tuk (um tipo de motocicleta, um veículo muito típico no Camboja)
em direção ao portão sul do complexo, com suas
impressionantes estátuas representando o movimento do oceano. A antiga capital de Angkor
Thom (século XII), Templo de Bayon, único para
suas 54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, o Phimeanakas e os
terraços do Rei e elefantes Leper e os aposentos reais. Continuaremos com o Ta Prohm, um
dos mais espetaculares templos da região, que
permaneceu relativamente igual ao que foi descoberto e ainda mantém muito do seu mistério.
Almoço À tarde, traslado para visitar o mais famoso de todos os templos: Angkor Wat, estabelecido como Patrimônio Mundial pela UNESCO.
O complexo deste templo abrange 81 hectares,
comparáveis em extensão ao Palácio Imperial de
Pequim. As conhecidas cinco torres fazem parte
da bandeira do Camboja. Eles representam os 5
picos de Meru, os muros que os cercam são as
montanhas e o vale que os rodeia do oceano.

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

Siem Reap

Esta obra de arte do século XII é considerada
entre os historiadores da arte, como o primeiro
exemplo de arquitetura clássica e arte Khmer. No
final, assistimos ao pôr do sol sobre Angkor Wat.
Retorno ao hotel e acomodação em Siem Reap.
Dia 11º (Sáb): Siem Reap
Café da manhã. Visita do Tonlesap, o maior lago
do sudeste da Ásia. Embarcaremos em um barco
tradicional para descobrir as aldeias flutuantes
deste lendário lago. No caminho de volta paramos no Artisans D’Angkor - um centro que
ajuda jovens carentes do Camboja a manter o
artesanato tradicional. Almoço. Retorno ao hotel
e tempo livre. Acomodação no hotel.

Dia 12º (Dom): Siem Reap / Bangkok
Café da manhã. Visita dos templos: Bantey Srei
e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almoço. À
tarde, visitaremos o complexo do templo Roulos: o Preah Ko, o templo da montanha Bakong
e o templo Lolei, localizado no meio de uma
antiga reserva de água ou Baray. Este conjunto
de templos data do final do século IX e é um
esplêndido exemplo da arte Khmer. Eles representam os restos mortais de Hariharalaya, a
primeira capital do grande império de Angkor
na era Khmer. Transfer para o aeroporto. Partida
em voo para Bangkok (voo internacional não
incluído). Chegada em Bangkok e traslado do
hotel. Acomodação.

Nota: De março a agosto, devido ao nível da
água, não é conveniente visitar o lago Tonlesap
de barco, visitaremos o Templo Beng Mealea,
um grande templo e acredita-se que seja um
precursor de Angkor Wat. Acomodação no hotel.

Dia 13º (Seg): Bangkok
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a
hora indicada, traslado para o aeroporto.
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima
viagem !
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O Tour Inclui

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário.
• Entradas as visitas mencionadas.
• Cruzeiro pelo Rio Chao Phraya.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO
Suplemento Voos Regionais

$

(sujeito a modificações)

Voos Bangkok / Luang Pra Bang / Siem Reap / Bangkok: 460 $

Hotéis previstos ou similares
Cidade
Bangkok
Rio Kwai
Ayuthaya
Luang Prabang
Siem Reap

Não inclui

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas telefônicas.
• Refeições e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais mencionados por separado.
Notas Importantes

Categoria B

• 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.
• O voo de Siem Reap à Bangkok recomendamos ser a partir das 18:30.
• A partir de 30 de outubro a operativa na Tailândia será de 1 noite Bangkok + circuito + 2 noites em
Bangkok.

Holiday inn Silom 4*
Resotel 3*
Kantary hotel 4*
Maison Dalabua 4*
Tara Angkor 4*

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. MM817
3 - 24 Abr
1 Mai - 18 Set
25 Set - 11 Dez
18 Dez - 22 Jan
29 Jan - 25 Mar

Categoria Primera
Duplo

Sup. Indv.

2.855
2.480
2.645
2.695
2.645

1.425
1.310
1.390
1.420
1.390

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