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Dia 1º: Pequim 
Chegada a Pequim, capital da República Popular 
da China. Traslado e acomodação no hotel.

Dia 2º: Pequim 
Café da manhã. Durante este dia vamos visitar 
o Palácio Imperial, conhecido como “a Cidade 
Proibida”, a Praça Tian An Men, uma das maiores 
do mundo, e o Palácio de Verão que era o jardim 
de verão para os membros da casa da dinastia 
Qing e do mercado de Seda. Almoço tradicio-
nal de Pato Laqueado. Restante da tarde livre. 
Acomodação.

Dia 3º: Pequim 
Café da manhã. Excursão de dia completo 
incluindo a Grande Muralha e o Palácio de 
Verão. Almoço. De regresso, visitaremos a 
fábrica de cloiseonne. Neste dia nos aproxi-
maremos em ônibus para o ninho de pássaros 
e o centro olímpico de natação conhecido 
como o “cubo de agua” (sem entrada). Pela 
noite desfrutaremos de um jantar típico onde 
degustaremos o “Pato Laqueado”. Acomo-
dação no hotel.

Dia 4º: Pequim / Shanghai
Café da manhã. Transfer para a estação de trem 
para saída no TAV para Xangai, cidade porto di-
retamente subordinado à potência central com 

mais de 16 milhões de habitantes, é o maior 
porto, centro comercial e metrópole mais in-
ternacional da China. Chegada, traslado ao seu 
hotel e acomodação.

Dia 5º: Shangai 
Café da manhã. Começaremos a visita da cidade 
com o Templo do Buda de Jade, o Jardim Yu-
yuan, o Malecón e a rua Naking. Tarde livre para 
terminar de conhecer a cidade ou realizar com-
pras. Acomodação no hotel.

Dia 6º: Shangai / Hong Kong
Café da manhã. Transfer para o aeroporto. Par-
tida em voo para Kong Kong (voo não incluído): 
Chegada e traslado para o hotel em serviço re-
gular. Acomodação.

Nota importante: A última hora para o transfer 
de partida é às 20:00, caso você precise mais 
tarde, por favor consulte o suplemento de trans-
fer noturno.

Dia 7º: Hong Kong 
Café da manhã Buffet. Visita a cidade incluindo: 
Porto de pescadores Aberdeen, uma próspera 
cidade muito conhecida por seus magníficos 
restaurantes flutuantes, que só se chega de 
barcos e lanchas. A Baia de Repulse, que possui 
uma das mais populares e acessíveis praias de 

Hong Kong e o Pico da Vitória, acima do Monte 
Vitória, que se ergue a 554 metros sofre o nível 
do mar e é considerada a zona residencial mais 
prestigiada da Ilha. Tarde livre. Acomodação 
no hotel.

Dia 8º: Hong Kong / Siem Reap (Cam-
boja)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Partida 
em voo para Siem Reap (voo internacional não 
incluso). Chegada, boas vindas e traslado ao 
hotel (apenas carro com motorista sem guia) e 
tempo livre. Acomodação.

Dia 9º: Siem Reap
Café da manhã. Visita aos templos de Neak Pean, 
Ta Som, Ta Phrom, Banteay Kdei, East Mebon e 
Srah Srang. Almoço. Na parte da tarde, visita 
do mais famoso  templo: Angkor Wat, estabe-
lecido como Patrimônio Mundial pelaUNESCO. 
O complexo deste templo abrange 81 hectares, 
comparáveis em tamanho ao Palácio Imperial 
em Pequim. As famosas cinco torres fazem parte 
da bandeira do Camboja. Eles representam os 5 
picos de Meru, as paredes que os rodeiam são 
as montanhas e o vale é rodeado pelo oceano. 
Esta obra de arte do século XII é considerada 
entre os historiadores da arte, como o primeiro 
exemplo de arquitetura clássica e arte Khmer. 
Acomodação.

Dia 10º: Siem Reap
Café da manhã. Visita de Angkor Thom, par-
tindo para a porta sul do complexo, com suas 
impressionantes estátuas representando o 
movimento do oceano, o templo de Bayon, 
único por suas 54 torres decoradas com 200 
rostos sorridentes de Avolokitesvara, os Phi-
meanakas, os terraços do rei leproso e os ele-
fantes, bem como a câmera real. Almoço. Na 
parte da tarde, visita aos Templos de Banteay 
Srei “A cidade das mulheres” e Banteay Samre. 
Acomodação.

Dia 11º: Siem Reap / Bangkok (Tailândia)
Café da manhã e manhã livre. Traslado  ao ae-
roporto e embarque em voo internacional para 
Bangkok (voo não incluído). Chegada e traslado 
ao hotel. Acomodação.

Dia 12º: Bangkok
Café da manhã. Faremos um tour pelas prin-
cipais avenidas de Bangkok, atravessando o 
agitado distrito de Chinatown até chegarmos 
ao centro histórico da cidade, onde visitare-
mos o Templo Wat Pho, conhecido por abri-
gar um dos maiores Budas, e, em seguida, o 
Wat Benjamabophit ou comumente chamado 
de Temple of Marble (até 19 de abril). Visite 
o Templo Wat Traimit, um dos mais conheci-
dos de Bangkok por sediar a maior estátua 

A partir de 3.235 $

Visitando:  Pequim / Shangai / Hong Kong / Siem Reap / Bangkok / Singapura

Gira Extremo Oriente
China, Hong Kong, Camboja, Tailândia e Singapura
15 Dias

8
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Segundas e Quintas-ferias (1 de Abril – 14 de Novembro) Segundas-feiras (18 de Novembro – 9 de Março de 2020)

Saídas 2019 / 2020
A PEQUIM: SEGUNDAS E QUINTAS-FEIRAS  

INTRODUÇÃO

Viagem para conhecer e viajar muito pelo Extremo Oriente. Começamos com Pequim Imperial, onde admiraremos a grande Praça Tiananmen, a Cidade Proibida e a Grande Muralha. Xangai 

moderna, onde descobriremos os pequenos enclaves tradicionais em um quadro de modernidade. A espetacular ex-colônia britânica de Hong Kong com seus mercados e paisagens. A an-

tiga capital dos Khemeres no Camboja para admirar sua espetacular herança nos Templos de Angkhor. A movimentada Bangkok com templos admiráveis e mercados para terminar em

Singapura, expoente máximo da modernidade combinada com seus templos chineses e hindus. 15 dias para conhecermos o Extremo Oriente.
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Cidade Hotéis

Pequim Kuntai Royal Beijing, New Otani Changfugong  5*

Shanghai Guoman Shanghai, Jinjiang Tower Shanghai 5*

Hong Kong     Park Hotel 4*

Siem Reap Somadevi Angkor 4*

Bangkok Narai 4*

Singapur Novotel Clarke Quay 4*

Hotéis previstos ou similares

Gran Muralla 

de Buda de ouro maciço do mundo (desde 19 
de maio). Na volta ao hotel, visitaremos a fá-
brica estatal de pedras preciosas. Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 13º: Bangkok / Singapura
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para 
embarque em voo internacional até Singapura 
(vôo não incluso). Chegada e traslado ao hotel 
regular (com motorista que fala inglês). Acomo-
dação.

Dia 14º: Singapura
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade 
começando com uma visita ao primeiro lugar 
declarado Patrimônio da Humanidade pela 
UNESCO em Singapura: o Jardim Botânico de 
Singapura e percorreremos o Jardim Nacional 
das Orquídeas. Continuação para Little India, 
um refúgio de cultura Índia, que incorpora o 

pulso vibrante e colorido desta comunidade 
em Singapura. Continuaremos para a foz do 
rio Singapura para admirar a estátua Merlion, 
meio ped e meio leão, que se tornou o ícone 
da cidade, tendo no fundo as vistas do em-
blemático hotel Marina Bay cuja piscina está 
suspensa entre duas torres. Vamos passar pelo 
distrito financeiro até o  distrito histórico de 
Chinatown, um exemplo da rica história cul-
tural dos primeiros colonos. O maior grupo 
étnico em Singapura, o chinês, e no meio dele 
está o templo Sri Marianman, um dos mais an-
tigos e pitorescos templos hindus. Tarde livre. 
Acomodação.

Dia 15º: Singapura
Café da manhã. Em horário apropriado, traslado 
ao aeroporto internacional de Narita em serviço 
regular com assistente falando espanhol. Fim 
dos nossos serviços. Até uma próxima viagem!

• Visitas opcionais, gorjetas ou qualquer gasto pessoal. 
• Qualquer outro serviço que não esteja mencionado no itinerário como incluído.

Não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros. 
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo. 
• Consultar preço e condições para o final de ano em Hong Kong.
• Consultar suplementos de feiras, eventos especiais e festas locais.

Notas Importantes

Preço por Pessoa em  USA em Apartamento  Duplo

Temporada    Iti. MM831
Saídas L e J até 14 Nov / L a partir de 18 Nov

Categoria 4*/5*

Duplo Sup. Indv.

1 - 11 Abr 3.290 1.640
12 - 30 Abr 3.370 1.720
1 - 30 Mai 3.290 1.640

3 Jun - 26 Ago 3.255 1.595
29 Ago - 5 Sep 3.315 1.745

9 - 23 Set 3.370 1.790
26 Set - 7 Out 3.450 1.875

10 - 24 Oct 3.535 1.960
28 Out - 14 Nov 3.450 1.875
18 Nov - 16 Dez 3.235 1.645
19 Dez - 2 Jan 3.320 1.730
6 Jan - 9 Mar 3.235 1.645

$

CHINA

CAMBOYA

TAILÂNDIA

MALASIA

Pequim3

Hong Kong2

Siem Reap3

Bangkok2

Singapur2

Shanghai2

Suplemento voos Internacionais 
(sujeito a modificações) $$

Voo Shanghai – Hong Kong
Voo Hong Kong – Siem Reap
Voo Siem Reap - Bangkok
Voo Bangkok - Singapur

435$ netos por pessoa
495 $ netos por pessoa
145 $ netos por pessoa
265 $ netos por pessoa

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com ar condicionado. 
• Trem no trecho Pequim - Shangai.
• Café da manhã diário e comidas segundo o itinerário.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Visitas indicadas no itinerário com guia falando espanhol. Em Hong Kong e Singapura visita com 

guias locais falando inglês.

O Tour IncluiSI


