Phuket

Paraísos Asiáticos
(Bangkok, Vietnã, Camboja e Ilha de Phuket)
Pré-Extensão Sapa

15 e 17 Dias

A partir de 1.930 $
8
5

Visitando: Bangkok / Hanoi / Baía de Halong / Hoi An / Siem Reap / Phuket / Sapa
INTRODUÇÃO
Emocionante Tour que nos permitirá a desfrutar da tumultuada Bangkok com seus templos e
Mercados, a espetacular Baía de Halong no Vietnã, Howdyn, na costa e na capital do Reino Khemer
que teve mais de 8 séculos de existência consecutiva em Angkhor. Terminando com Alguns dias
de relaxamento no paraíso da ilha de Phuket.

Saídas 2019 / 2020
A BANGKOK: SÁBADOS
2019-2020
Todas os sábados 19 de maio à março 2020

Dia 1º (Sáb): Bangkok
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 2º (Dom): 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 (Seg): Hanoi
Café da manhã. Café da manhã e visita de
Hanói. Atualmente, Hanói é a capital do Vietnã,
a única cidade asiática com avenidas arborizadas, arquitetura colonial francesa, lagos
pacíficos e templos orientais. O passeio inclui
o mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), a
casa de Ho Chi Minh sobre palafitas, o Palácio
do Governador (visita exterior), a Pagode do
pilar único e do Templo da Literatura, a primeira
universidade do país fundada em 1070. Almoço
em restaurante local. Depois do almoço, vamos
para o museu da prisão Hoa Lo, conhecida
como “Hilton” por centenas de prisioneiros
americanos que foram presos de 54 para 73.
Continuamos a Ngoc Son Temple no meio do
Lago Hoan Kiem ou Lake a espada restaurada.
Faremos um tour no Bairro Antigo de Hanoi,
também conhecido como o bairro das 36 ruas
que na época cada uma era conhecida por artesãos e oficinas de uma determinada profissão.
Vamos assistir a um show de marionetes tradicional na água. Retorno ao hotel e acomodação
em Hanói. Restante do dia livre.
Dia 4º (Ter): 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
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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 (Qua): Baía de Halong / Hanói /
Danang / Hoi An
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. Sobre
as 10:30-11:00 desembarcaremos e retornaremos
ao aeroporto de Hanói para pegar o voo a Danang (voo não incluído). Chegada a Danang e
traslado direto a Hoi An. Acomodação no hotel.
Dia 6º (Qui): Hoi An / Siem Reap ( Camboja)
Café da manhã e início da visita da cidade de
Hoi An, importante porto comercial da Ásia nos
séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura e estilo de
vida descontraído pouco mudou nos últimos
anos. Passeie pelo antigo centro da cidade para
visitar as casas dos comerciantes tradicionais, a
ponte japonesa com mais de 400 anos, o templo
chinês Phuc Kien, uma antiga casa com arquitetura tradicional e o Museu de História da cidade.
Sa Huynh “ Almoço No horário indicado, traslado ao aeroporto de Danang para pegar o voo
para Siem Reap (voo internacional não incluso).
Na chegada, recepção e traslado ao hotel. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Sex): Siem Reap / Angkor Thom
/ Angkor Wat / Siem Reap
Café da manhã. Começamos com a visita de Angkor Thom. Saída em Tuk-Tuk (um tipo de moto-carro, 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), o templo de Bayon, único por

Mapamundi: Tailândia, Vietnã, Laos e Indonesia

suas 54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os Phimeanakas e os
terraços do rei leproso e elefantes, bem como as
câmeras real. Vamos continuar com o Ta Prohm
um dos templos mais espetaculares da região,
que tem sido mantido relativamente o mesmo
de quando foi descoberto e ainda mantém
muito do seu mistério. Almoço À tarde, traslado
de ônibus para visitar o mais famoso de todos
os templos Angkor Wat estabelecido como Património Mundial pela UNESCO. O complexo
deste templo abrange 81 hectares, comparáveis
em Palácio Imperial de Pequim. Os cinco conhecidos Torres são parte da bandeira do Camboja.
Ela representa os 5 picos de Meru, as paredes
que os cercam são as montanhas e o vale que
os rodeia o oceano. Esta obra de arte do século
XII é considerado entre os historiadores da arte,
o primeiro exemplo de arquitetura clássica e
arte Khmer No final, contemplaremos o pôr do
sol ao longo Angkor Wat. Regresso ao hotel e
acomodação.
Dia 8º (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.
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 9º (Dom): Siem Reap / Bangkok (Tailândia)
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: Voo recomendado a partir das 18:00.
Dia 10º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita durante a manhã para
fazer um tour pelas principais avenidas de Bangkok, atravessando o movimentado bairro de
Chinatown até chegar ao centro histórico da
cidade onde visitaremos o Templo Wat Traimit
ou o Templo do Buda Dourado e que abriga
uma imagem de Buda de 5 toneladas de ouro
maciço. Também visitaremos o Templo Wat Pho,
conhecido por hospedar um dos maiores Budas
reclinados do mundo, com 46 metros de comprimento. Na volta ao hotel, visitaremos a fábrica
estatal de pedras preciosas. Restante da tarde
livre para percorrer a cidade por conta própria ou
aproveitar de uma excursão opcional do Grande
Palácio ou desfrutar de algum dos múltiplos mercados. Acomodação no hotel.
Dia 11º (Ter): Bangkok / Phuket
Café da manhã. Traslado ao aeroporto no horário
marcado e partida em vôo (não incluído) para a
Ilha de Phuket. Chegada e traslado ao seu hotel.
Restantes do dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 12º (Qua): Phuket
Café da manhã. Dia livre para curtir as instalações do hotel, praias ou excursões opcionais.
Acomodação no hotel.
Dia 13º (Qui): Phuket
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das instalações do hotel, praias ou excursões opcionais.
Acomodação no hotel.

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

