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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
Categoria Primeira 
Luang Prabang: Villa Maydou (Heritage Deluxe) 
Hanói: Anise Hotel Hanoi (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Park View Hotel (Superior room) 
Hoi An: Hoi An Lantern Hotel (ROH Superior & Deluxe rooms) 
Ho Chi Minh: Le Duy Hotel (Deluxe room) 
Siem Reap: Damrei Angkor Hotel (ROH room) 
Categoria Primeira Superior 
Luang Prabang: Santi resort (Deluxe room) / 

Sada Hotel (Deluxe room) 
Hanói: Thien Thai Hotel (ROH room) 
Halong: Emeraude Classic Cruise (Superior cabin)* 
Hue: Moonlight Hotel (ROH room with city view) 
Hoi An: Hoi An Trails Resort (Deluxe room) 
Ho Chi Minh: Aristo Hotel (ROH City View room) 
Siem Reap: Tara Angkor Hotel (Superior room)

Este Programa Inclui: 
- Voos Luang Prabang/Hanoi e Hanoi/Hue e Hoi An/ 
Ho Chi Minh/Siem Reap. 

- 13 noites de alojamento em Hotéis segundo categoria escolhi-
da, em quarto duplo com banheira e/ou ducha. 

- 13 cafés da manhã, 14 almoços e 4 jantares (sem bebidas) 
- Refeições segundo indicado no programa (sem bebidas). 
- Traslados e visitas com guia local de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Voo de chegada a LAOS e voo de saída do CAMBOJA  
- Taxas de saída aeroportos: Laos: 10 USD, Ho Chi Minh:  
14 USD, Hanói: 14 USD, Siem Reap: 25 USD 

- Gastos pessoais como bebidas, etc. 
- Trâmites para o visto. 
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Saídas Garantidas 

em Espanhol (desde 2 pessoas)

DATAS DE SALÍDA 2019 (DOMINGOS) 

GRANDE INDOCHINA 

Janeiro: 6, 13 e 20 - Fevereiro: 3, 10, 17 e 24 

Março: 3, 10, 17, 24 e 31 - Abril: 7, 14, 21 e 28 

Maio: 5, 12, 19 e 26 - Junho: 2, 9, 16 e 23 

Julho: 7, 14, 21 e 28 - Agosto: 4, 11, 18 e 25 

Setembro: 1, 8, 15, 22 e 29 - Outubro: 6

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour regular garantido em espanhol. 
- A ordem dos serviços poderá ser alterada respeitando o conte-
údo deste programa. 

- *Rogamos consultar preços a partir de 10 de Outubro de 2019. 
- Todos os serviços tanto de terra como aéreos funcionam por 
petição e estão sujeitos a disponibilidade e confirmação defini-
tiva por parte da Companhia aérea, os hotéis e receptivo, uma 
vez solicitados, podem aplicar- se algum suplemento.  

- De Fevereiro a Julho, a visita ao mercado flutuante não é possí-
vel devido ao baixo nível da água, por isso o programa se com-
plementaria com uma visita a escola de baile Apseca aonde as 
crianças aprendem a tradicional arte das danças Khmer ou uma 
visita a fabrica de seda de Puok, para ver os segredos de sua 
fabricação e terminar com uma visita ao templo Inkosei, cons-
truído no interior de outro templo e aonde podemos ver os 
monges realizando obras para decorar as pagodas. 

Visto Laos: Tramita-se na chegada, pagamento de 35 USD 
(aprox.) + 2 fotografias. 
Visto Vietnã:  
- Deverão enviar-nos os dados do passaporte por e-mail no 
mínimo 15 dias antes da saída para tramitação da carta convi-
te. Na chegada ao Vietnã deve-se pagar diretamente 25 USD e 
levar 2 fotografias. 

Visto Camboja: Tramita-se na chegada, pagamento de 30 USD 
(aprox.) + 2 fotografias

Cód. 13114CR

HOTÉIS 
4*/5*/5*L

Incluindo 13 CAFÉS DA MANHÃ,  
14 ALMOÇOS e 4 JANTARES

Incluindo  
1 noite de Cruzeiro  
na Baía de Halong

Dia 1º Luang Prabang 
• Domingo • Almoço. 
Traslado ao aeroporto e saída em 
avião de Bangkok a Luang Prabang 
(voo não incluído no preço - reco-
mendado PG-941 09,40-11.40 h.). 
Chegada e traslado ao hotel. Antiga-
mente conhecida como Lanexang, 
Luang Prabang, é talvez a cidade 
mais tradicional e mais bem preserva-
da do Sudeste da Ásia. Em 1995 a 
UNESCO incluiu Luang Prabang em 
seu património mundial. Almoço no 
restaurante Pavilhão view. Subida a 
Colina de Vat Phousi para contem-
plar a vista sobre a cidade. Visita de 
Vat Visoun com sua impressionante 
stupa, That Makmo, com um estilo 
mais cingalês que laosiano e passeio 
até a ermitã de Vat Aham. Pôr do 
sol em Vat Prabant Tai situado no rio 
Mekong. Alojamento. 

Dia 2º Luang Prabang/Pak Ou/ 
Luang Prabang 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço.  
Visita de Vat Xieng Thong, conside-
rado como um dos templos mais 
belos do país. No complexo há várias 
capelas com Budas de bronze que 
foram mostradas em Paris em 1.911. 
Na porta leste se encontra uma cape-
la para funerais da família real, onde 
poderemos ver uma carruagem 
impressionante usada para estes 
funerais de 12 metros de altura assim 
como algumas urnas pertencentes a 
família real. Saída em barco para um 
passeio pelo rio Mekong até as 
famosas covas de Pak Ou, a qual 
contém milhares de estátuas repre-
sentando lorde Buda. Almoço no res-
taurante “Amara”. Regresso a Luang 
Prabang e saída por estrada para Ban 
Xang Khong uma cidade famosa por 
sua produção de papel Sa. Jantar e 
alojamento.  

Dia 3º Luang Prabang/Khuoangxi/ 
Luang Prabang 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para a cascata Khuang Xi, 
situada a uns 30 km ao sul de Luang 
Prabang. A cascata cai através de 
vários pisos de calcário formando pis-
cinas naturais de água fria excelente 
para nadar e relaxar, onde faremos 

um almoço piquenique. Pela tarde, 
de regresso pararemos em Ban Pha-
nom, um povoado aonde seus habi-
tantes da etnia Thai Lu fabricam teci-
dos. Esta etnia é originaria do sul da 
China. Alojamento. 

 Dia 4º Luang Prabang/Hanói 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço 
Passeio pelas ruas históricas para 
visitar o mercado de matutino, 
aonde os locais e as minorias étnicas 
dos arredores vem todos os dias para 
comercializar os seus produtos. 
Regresso ao hotel para tomar o café 
da manhã. Visita ao centro etnoló-
gico e arte tradicional. O centro 
exibe suas roupas tradicionais e obje-
tos para o lar e religiosos assim como 
artesanato. Almoço no restaurante 
Tamnaklao. Traslado para o aeropor-
to para pegar o voo a Hanói (Voo 
previsto QV-313 com saída as 17.10). 
Chegada a Hanói e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

Dia 5º Hanói/Halong - Noite a 
bordo Cruzeiro Emeraude (ou 
similar) (Regular) 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída bem cedo por estrada para 
chegar à famosa Bahia de Halong 
onde faremos um cruzeiro pela Baía 
conhecida como "o dragão descen-
do para o mar”, a qual está incluída 
pela UNESCO na sua lista de patri-
mônio mundial da humanidade. A 
Bahia tem mais de 3000 ilhotas em 
suas aguas claras, algumas delas com 
magnificas grutas. Na chegada 
coquetel de boas vindas, no convés. 
Almoço Buffet a bordo. Visita da 
caverna Sung Sot se o tempo permi-
tir. Opção para nadar ou passear de 
caiaque no Hang Trong onde ancora-
remos. Demonstração da comida 
vietnamita no convés enquanto des-
frutaremos de uma hora feliz, incluin-
do canapés. Jantar Buffet (Internacio-
nal) no restaurante. Alojamento  
no barco (o guia de língua espanhola 
não estará a bordo durante o  
cruzeiro). 

Dia 6º Hanói/Bat Trang/Hanói 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço  
Antes do café da manhã começare-
mos com uma prática de Tai Chi no 

convés, enquanto contemplamos o 
nascer do sol. Depois de um energé-
tico café da manhã as 09.30 deixare-
mos a cabine para poder recolher a 
bagagem. Ao desembarcar saída 
para o povoado de artesanato tradi-
cional Batrang onde se poderá con-
templar a realização do mesmo. 
Almoço no caminho em Bac Ninh. 
Pela noite visita ao Teatro Thang 
Long para assistir ao espetáculo das 
marionetes de água, tradicional arte 
vietnamita. Alojamento. 

Dia 7º Hanói/Hue 
• Sábado • Café da manhã + almoço. 
Visita do mausoléu de Ho Chi Minh 
(fechado as segundas e sextas e 
todos os dias durante os meses de 
Outubro e Novembro), do Templo da 
Literatura construído a mais de 1000 
anos e a Pagoda de uma coluna. Des-
frutaremos de um passeio de uma 
hora pelo bairro antigo. Almoço no 
restaurante local. À tarde traslado 
para o aeroporto para o voo em dire-
ção a Hue (VN1543 - 16,30 - 17,40 
h.). O horário do voo está sujeito a 
troca  sem aviso prévio. Traslado e 
chegada ao hotel. 

Dia 8º Hue/Danang/Hoi An 
• Domingo • Café da manhã + almoço. 
Sairemos para um passeio de barco 
no rio Perfume para visitar a pago-
da Thien Mu, uma das mais antigas 
por suas formas arquitetônicas de 
veneração religiosa em Hue. Na con-
tinuação visita da cidadela, bem 
como o túmulo real de Tu Duc (cada 
imperador construiu o seu próprio 
mausoléu durante o seu reinado) e o 
Jardim Thao. Almoço em restaurante 
local. Saída para Danang por estrada 
via passagem de Hai Van Pass fazen-
do uma breve parada no topo para 
contemplar o panorama. Em Danang 
visitaremos o museu Cham (se o 
tempo permitir), vamos tirar algumas 
fotos das colinas de mármore e con-
tinuaremos a Hoi An. Durante uma 
agradável caminhada a pé visitare-
mos algumas das históricas casas e 
comércios comuns, além de lugares 
de oração e pontes. Chegada e aloja-
mento. 

TEMPLO VAT XIENG THONG - LUANG PRABANG
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(Laos/Vietnã/Camboja)

Tours Parciais 

Suplementos por pessoa (neto e aproximado) 
Por voo Bangkok/Luang Prabang (taxas incluídas) desde .................................. 395 
Por voo Siem Reap/Bangkok (taxas incluídas) desde ........................................... 355 

Carta Convite para o visto vietnamita (aproximado, por pessoa) ........................ 20 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .... 32

Datas de Saída (DOMINGOS) Hotéis Primeira Hotéis Primeira Sup. 

De 6 Janeiro a 28 Abril 2019 3.705 3.900 
Suplemento por quarto individual     660     760 

De 29 Abril a 6 Outubro 2019 3.600 3.770 
Suplemento por quarto individual     560     665

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
em quarto duplo

POSSIBILIDADE DE LIGAR O PROGRAMA GRAN INDOCHINA OU AS 
PARCELAS COM QUALQUER PROGRAMA DA TAILÂNDIA. 

POSSIBILIDADE DE PRE-EXTENSIÃO O POST EXTENSIÃO  
A BANGKOK 2/3 NOITES. CONSULTAR.

Hue/Ho Chi Minh e Ho Chi Minh/Siem Reap)

Dia 9º Hoi An/Ho Chi Minh 
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço. 
Traslado para visitar a cidade Hoi An 
Silk  localizada a apenas um quilôme-
tro do antigo centro de Hoi An. A 
combinação de ecoturismo e desen-
volvimento dos produtos artesanais 
tem ajudado a preservar a vida cultu-
ral tradicional das pessoas em Quang 
Nam. Veremos suas casas tradicionais 
e jardins de amoreira onde se criam 
os bichos-da-seda, mostrando tam-
bém o processo da fabricação da 
seda. Após o almoço no povoado 
traslado para o aeroporto para pegar 
o voo para Ho Chi Minh (VN1375 - 
16,20 - 17,50 h.). Traslado ao hotel 
na chegada. Alojamento. 

Dia 10º Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 
• Terça-feira • Café da manhã + almoço. 
Saída para Cu Chi para ver o incrível 
emaranhado de túneis. Existem mais 
de 200 túneis que compõem um siste-
ma de eixos principais com diferentes 
ramificações conectadas a esconderi-
jos, abrigos e outros túneis. Regresso a 
Ho Chi Minh e almoço. Visita da 
cidade: Catedral de Notre Dame, 
Correios, o antigo Palácio Presiden-
cial, a pagoda Thien Hau e o mer-
cado local Bem Thanh. Alojamento. 

Dia 11º Ho Chi Minh/Siem Reap 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado ao aeroporto e saída em voo 
regular Siem Reap (Voo previsto VN- 
3819 com saída as 08.20). Chegada 
e traslado ao hotel. Pela tarde, visita 
dos templos de Prasat Kravan, com 
suas únicas esculturas de ladrilho 
Srah Srang “a piscina das purificaçõ-
es”, Banteay Kdei (cercada de qua-
tro muros concêntricos), Eastern 
Mebon protegida em seus cantos 
por esculturas de elefantes de pedra, 
alguns dos quais se mantém em per-
feita conservação e Pre Rup, o tem-
plo da montanha para contemplar o 
pôr do sol. Jantar e Alojamento. 

 Dia 12º Siem Reap 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Traslado bem cedo para Angkor Wat 
para assistir ao nascer do sol. (Reco-
menda-se trazer uma lanterna). Café 
da manhã no hotel. Partida em Tuk-
Tuk em direção ao portão sul, com 
suas impressionantes estátuas que 
representam o movimento do ocea-
no, para visitar a antiga capital de 
Angkor Thom (século XII), o templo 
Bayon único por suas 54 torres deco-
radas com 200 rostos sorridentes de 
Avolokitesvara, Baphoun recente-

mente inaugurado após uma longa 
restauração, o Phimeanakas e os 
terraços do Rei Leproso e dos ele-
fantes, assim como os aposentos 
reais. Almoço no hotel. À tarde, visi-
ta ao "Les Artisans d'Angkor - 
Chantiers Ecoles" onde os jovens 
artesãos fazem seus produtos. Na 
continuação visitaremos o mais 
famoso de todos os templos, Ang-
kor Wat. O complexo deste templo 
cobre 81 Hectares. As conhecidas 
cinco torres Forman parte da bandei-
ra cambojana. Jantar e alojamento. 

Dia 13º Siem Reap 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 
Partida para Banteay Srei (Século X) 
considerada a joia da arte Clássica 
Khmer. Continuaremos a Banteay 
Samre, que consiste de um templo 
central, com quatro alas precedidos 
por um vestíbulo e, acompanhada de 
duas bibliotecas tudo em muito bom 
estado de conservação. Desfrute de 
uma hora de massagem relaxante. 
Almoço no hotel. Na parte da tarde 
saída para Preah Khan, construída 
pelo rei Jayavarman VII como Ta 
Prohm um lugar cercado de torres e 
corredores estreitos. Continuaremos 
para Neak Pean uma fonte construí-
da no meio de uma piscina represen-
tando um paradisíaco lago do Hima-
laia, Ta Som e terminaremos em Ta 
Prohm um dos templos mais espeta-
culares da região, o qual se mantém 
relativamente igual desde que foi 
descoberto. Jantar com espetáculo 
de danças Apsara. Alojamento. 

Dia 14º Siem Reap 
• Sábado • Café da manhã + almoço. 
Após o café da manhã visitaremos 
um povoado flutuante. Curto pas-
seio em barco tradicional de madei-
ra no lago Tonle Sap, o grande lago 
do Camboja, uma das maravilhas da 
Ásia. Almoço no hotel. Pela tarde 
visita a “Senteurs d’Angkor” para 
sentir os odores e sabores autênticos 
do Camboja através de uma gama de 
produtos artesanais tradicionais. Esta 
delicia inclui especiarias, chás, café 
das montanhas e licores locais de 
arroz. Há também os óleos naturais e 
bálsamos, massagem, velas perfuma-
das e incenso Descanso para visitar o 
mercado local (se o tempo permitir) 
até o traslado ao aeroporto de Siem 
Reap para pegar o seu voo de saída. 
(voo não incluído, reservar a partir 
das 19h00min). Fim de nossos  
serviços.

Tour Laos 
(Dias 1º a 4º) - 4D/3n desde 970 USD

Dia 1° Luang Prabang 
• Domingo • Almoço + jantar. 
Dias 2° y 3º Luang Prabang 
• Segunda-feira e Terá-feira • Café da manhã +  
almoço + jantar. 
Dia 4° Luang Prabang 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço.

DATAS DE SAÍDA (DOMINGOS) 
- De 13 Janeiro a 6 Outubro 2019

Datas de Saída Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 

13 Jan/28 Abr e 29 Set/6 Out 2019 1.040 1.070 

29 Abr/28 Set 2019    970 1.015 

Suplemento quarto individual    215    239

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas) em quarto duplo

   Tour Vietnã 
(Dias 4º a 11º) - 8D/7n desde 1.410 USD
Dia 1° Hanói 
• Quarta-feira 

Dia 2° Hanói/Noche Halong 
• Quinta-feira • Café da manhã + 
almoço + jantar. 

Dia 3° Hanói/Bat Trang/ 
Hanoi 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço. 

Dia 4° Hanói/Hue 
• Sábado • Café da manhã  + almoço. 

Dia 5° Hue/Danang/Hoi An 
• Domingo • Café da manhã  + almoço. 

Dia 6° Hoi An/Ho Chi Minh 
• Segunda-feira • Café da manhã  + almoço. 

Dia 7° Ho Chi Minh/Cu Chi/ 
Ho Chi Minh 

• Terça-feira • Café da manhã  + almoço. 

Dia 8° Ho Chi Minh 
• Quarta-feira • Café da manhã. 

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)  
- De 9 Janeiro a 9 Outubro 2019

Acomodação Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 

Em quarto duplo 1.410 1.495 

Suplemento quarto individual    355    400

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas)

Tour Camboja 
(Dias 11º a 14º) - 4D/3n desde 675 USD

Dia 1° Siem Reap 
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 2° Siem Reap 
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 3° Siem Reap 
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço + jantar. 

Dia 4° Siem Reap 
• Sábado • Café da manhã + almoço.

DATAS DE SAÍDA (QUARTA-FEIRA)  
- De 9 Janeiro a 16 Outubro 2019

Acomodação Cat. Primeira Cat. Primeira Sup. 

13 Jan/31 Mar e 1/16 Out 2019 705 785 

1 Abr/30 Set 2019 675 740 

Suplemento quarto individual 130 165

Preços por pessoa em USD (mínimo 2 pessoas)

INCLUI  

VOOS DOMÉSTICOS

14 dias 
(13 noites de hotel) 

desde 3.600 USD

HO CHI MINH

TEMPLO BAYON


