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Dia 1º Kuala Lumpur  
Chegada a Kuala Lumpur e traslado 
ao hotel. Alojamento.  

Dia 2º Kuala Lumpur  
• Café da manhã  
De manhã realizaremos uma visita 
guiada de 4,5 horas aproximada-
mente que nos levará a conhecer o 
passado mineiro "chinês" desta cida-
de que nasceu entre dois rios. No 
Royal Selangor Pewter Visitor's 
Center, poderemos ver como o povo 
chinês que veio escavar o estanho 
das minas deu origem a esta cidade e 
outras curiosidades. Visitaremos o 
cruzamento dos rios onde a cidade 
nasceu: a Praça da Independência, o 
edifício do Sultão Abdul Samad, a 
Galeria da Cidade, o Palácio do Rei 

e as famosas Cavernas de Batu. 
Tarde livre. Alojamento. 

Dia 3º Kuala Lumpur/Malaca/ 
Kuala Lumpur 
• Café da manhã + almoço 
Saída o dia inteiro para uma excur-
são a Malaca, que fica a 160 quilô-
metros ao sul de Kuala Lumpur. Para-
meswara, um príncipe hindu de 
Palembang, que se converteu ao isla-
mismo em 1402, fundou Malaca. 
Este estado é o monumento mais 
importante do país. Os portugueses, 
holandeses e ingleses também gover-
naram em Malaca, e ainda se podem 
ver vestígios dessas nações europeias 
na cidade. Malaca também foi o 
lugar onde a independência da Malá-
sia foi declarada. Visitaremos a 

Kuala Lumpur
Singapura

6 dias 
(5 noites de hotel) 

desde 789 USD

Este Programa Inclui: 
- 5 noites de alojamento nos hotéis escolhidos (ou similar) em 
quarto duplo standard com banheira e / ou ducha. 
- 5 cafés da manhã + 1 almoço 
- Traslado com assistência de língua espanhola. Consultar suple-
mento para traslado entre as 22h e as 07h. 
- Visitas de acordo com o programa com guia em espanhol. 
- Seguro de viagem. 
El Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais ou domésticos (voo Kuala Lumpur- 
Singapura). 
- Vistos 
- Taxas, gastos pessoais, taxas de fotos/vídeo, gorjetas etc. 
- Taxa turística de Kuala Lumpur (10 MYR= +/- 3 USD por  
quarto/noite) 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 

Categoria 4* 
Kuala Lumpur: Corus Hotel Kuala Lumpur 4* 
Singapura: Park Regis Singapore 4* 
Categoria 5* 
Kuala Lumpur: Shangri-La Kuala Lumpur 5* 
Singapura: Grand Copthorne Waterfront 5*

DATAS DE SAÍDA (de 7 Janeiro a 20 Dezembro 2019) 
- Saídas DIÁRIAS

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Imprescindível enviar a copia do passaporte digitalizado para a 
confirmação da reserva 
- Por motivos técnicos, a ordem de visitas pode variar, além de 
ser substituída por outras similares, mantendo o conteúdo do 
programa. 
- O check-in nos hotéis geralmente começa entre as 14h00min 
e as 15h00min. 
- Para os traslados se aceita, uma mala de até 30 quilos + 5 qui-
los de bagagem de mão. Por favor, consulte suplementos para 
bagagem extra. 
- Não há descontos para quartos triplos, os quais são sujeitos à 
disponibilidade. 
- Preços não válidos para feriados ou durante a celebração de 
feiras, congressos e eventos esportivos. 
- Consultar preços a partir de 20 de dezembro de 2019. 
- Sugerimos sempre consultar antes de viajar em Saúde Interna-
cional (www.msc.es) a necessidade de vacinas para diferentes 
nacionalidades. 
- Na Malásia, como na maioria dos países muçulmanos, as gor-
jetas são um costume social. Portanto, recomendamos que 
você dê pelo menos as seguintes gorjetas, tanto em Kuala 
Lumpur (também válido para Singapura):  
• Para guias: 2-3 USD por pessoa/dia (=7 MYR por pessoa/dia) 
• Para condutores: 1 USD por pessoa/dia (=5 MYR por 
pessoa/dia) 
• Para maleteiros em hotéis: 0,50 USD – 1 USD por mala  
(= 2 MYR por mala). 

Vistos: 
É responsabilidade de o passageiro trazer sua documentação 
atualizada, passaporte, visto e outros requisitos que possam ser 
exigidos pelas autoridades de cada país, dependendo de sua 
nacionalidade. Consulte o consulado do seu país de origem 
antes de viajar, vistos ou requisitos de entrada para os lugares 
onde vai viajar. 

HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 5 CAFÉS DA MANHÃ, 
1 ALMOÇO e 4 VISITAS

Base pessoas 7 Jan/31 Mar 2019 1 Abr/20 Dez 2019 

(Saídas DIÁRIAS) Cat. 4* Cat. 5* Cat. 4* Cat. 5*

Base 2 pessoas 1.689 2.269 1.740 2.400 

Base 3/4 pessoas 1.039 1.335 1.080 1.415 

Base 5/6 pessoas    789 1.080    810 1.145 

Supl. hab. individual     385     675     385     715 

Crianças menores de 11 anos em cama extra (por pessoa) ........................... + 80% 
Crianças menores de 11 anos sem cama extra (por pessoa) ........................... +60%

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

Suplementos (preços por pessoa) 

Por voo Kuala Lumpur/Singapura (taxas incluídas) desde................................... 110 

Hotel Park Regis Singapore: 
- Estadias de Segunda-feira a Quinta-feira (ano inteiro) por pessoa/noite ........ 42  
- De 26 a 29 de Junho (por pessoa/noite) ............................................................... 72  

Hotel Grand Copthorne Waterfront:  
- Estadias de Segunda-feira a Quinta-feira (ano inteiro) por pessoa/noite ......... 36  
- Suplementos pontuais (por pessoa/noite) ............................................................ 55  

(15 a 18 Abril; 29 Abril a 2 Maio; 16 a 20 Maio; 3 a 6 Junho; 5 a 12 Agosto;  
24 a 28 Outubro; 10 a 20 Dezembro) 

NOTAS IMPORTANTES: 

- Reservas não são aceitas no hotel Park Regis Singapur de 19 a 22 Setembro. 
- Reservas não são aceitas no hotel Shangri-La de 3 a 5 Março + de 29 Abril a  
2 Maio + de 19 a 21 Setembro 2019 

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

TORRES PETRONAS - KUALA LUMPUR

CINGAPORA

Porta de Santiago, a Igreja de São 
Paulo, o edifício Stadhuys, Chris-
tchurch, o templo Cheng Hoon 
Teng (o mais antigo templo chinês da 
Malásia) e Jonker Street. Durante a 
visita, teremos um almoço típico 
"Peranakan”. Regresso a Kuala Lum-
pur. Alojamento. 

Dia 4º Kuala Lumpur/Singapura 
• Café da manhã 
Tempo livre ate a hora do traslado ao 
aeroporto para pegar seu voo (não 
incluído) com destino Singapura. 
Chegada a Singapura e traslado ao 
hotel. Alojamento. 

Dia 5º Singapura  
• Café da manhã 
De manhã sairemos para fazer uma 
visita da cidade de 3h30 aproxima-
damente. Durante esta visita, passa-
remos pelos principais pontos de 
interesse da cidade: o ponto de des-
embarque de Raffles, o Parque Mer-
lion com suas vistas da Marina Bay 
e sua famosa estátua Merlion, uma 
criatura mitológica que é metade 
leão e metade peixe, símbolo da 
cidade. Na mesma área, poderemos 
admirar o famoso Fullerton Hotel, a 
Esplanada, o Singapore Flyer, o 
Hotel Marina Bay Sands e a Helix 
Bridge. Em seguida, passaremos pelo 
bairro de Little India, com sua ativi-
dade e vida frenética, e seu aroma de 
incenso, jasmim e especiarias. Conti-
nuaremos para o Bairro Chinês, com 
suas lojas exclusivas e o mais antigo 
templo hindu da cidade, o Templo Sri 
Mariamman. Também visitaremos o 
Templo Thian Hock Keng, um dos 
mais antigos templos budistas/  
taoístas da cidade. Tarde livre. Aloja-
mento. 

Dia 6º Singapura  
• Café da manhã 
Na hora indicada, traslado ao aero-
porto de Singapura. Fim dos serviços.

(voo não incluído)
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