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2020-2021
Saídas às terças feiras e Sábados:
1 Janeiro 2020  a 31 Março 2021

A partir de 1.737$Maravilhas do Vietnã e Tailândia
12 Dias

Dia 1º (Ter): Bangkok 
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in 
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação 
no hotel. 

Dia 2º (Qua): 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 (Qui): Hanói
Café da manhã. City tour: o mausoléu de Ho 
Chi Minh (visita ao exterior), a casa de Ho Chi 
Minh sobre palafi tas, o Palácio do Governador 
(visita ao exterior), o Pagode do pilar único e 
do Templo da Literatura. Almoço e continuação  
das visitas com a prisão-museu Hoa Lo e Temple 
Ngoc Son. Faremos um tour em xiclo pela cidade 
velha de Hanói. Retorno ao hotel e acomodação.

Dia 4º (Sex): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída para a Baía de Halong, de-
clarada 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 
descobrindo as numerosas ilhas da baía. Jantar 
e acomodação a bordo. 

NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a al-
terações sem aviso prévio.

Dia 5º (Sáb): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demons-
tração de Taichi na ponte superior. Na volta ser-
viremos 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. Desem-

barque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada 
e acomodação no hotel.

Dia 6º (Dom): Hanói / Mai Chau
Café da manhã. Saída pela estrada para Mai 
Chau. Esta província é conhecida pela beleza 
de sua paisagem, com maravilhosas vistas pa-
norâmicas, vales verdejantes e terraços de arroz. 
Chegada e almoço em uma casa de família local. 
Faremos um passeio de bicicleta por essas al-
deias tão características para descobrir a rotina 
dessas tribos locais. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Seg): Mai Chau / Hanói / Ban-
gkok
Café da manhã. Visita do mercado local e a 
cidade de Muong. Saída para o aeroporto de 
Hanói para embarcar em vôo para Bangkok (não 
incluído). Chegada ao aeroporto de Bangkok e 
traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

Dia 8º (Ter): Bangkok
Café da manhã.  Visita de manhã para fazer uma 
passeio pelas principais avenidas de Bangkok, 
atravessando o movimentado bairro de China-
town, onde Faremos nossa primeira parada: o 
templo Wat Traimit ou mais conhecido como 
Templo de Buda dourado e abrigando uma ima-
gem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. 
Nossa próxima parada será o Templo de Wat Pho 
ou Templo do Buda Reclinado, um dos Budas re-
clinados maiores do mundo, com 46 metros de 
comprimento e em cujos pés encontramos uma 
gravura espetacular de 108 imagens represen-
tando ações positivas do budismo. Retornando 
ao hotel visita a  fábrica de pedras preciosas do 
estado. Resto de Dia livre. Acomodação no hotel.

Dia 9º (Qua): Bangkok / Chiang Rai
Café da manhã. Traslado do aeroporto de 
Chiang Rai nos direcionar, de van, para as cida-
des onde alguns grupos étnicos vivem nas mon-
tanhas como o “Akha”, do Tibete e conhecido 

por seus trajes coloridos, ou o “Yao”, da China e 
Muito infl uenciado por suas tradições. Almoçare-
mos durante o percurso. Mais tarde iremos para 
o famoso “Triângulo Dourado” do rio Mekong, 
oitavo rio mais longa do mundo, com vistas da 
Tailândia, Laos e Birmânia e seu famoso Museu 
do Ópio. Volto a Chiang Rai, traslado ao hotel e 
acomodação.Acomodação no hotel.

Dia 10º (Qui): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Vamos começar o dia nave-
gando no rio Maekok em um barco tailandês 
tradicional até chegar à vila do grupo étnico 
“Karen”. A seguir vamos para Chiang Mai, 
fazendo uma parada no popular Templo Branco. 
Almoço. Pela tarde visitaremos o Wat Phra Doi 
Suthep, com belas vistas de Chiang Mai. Aco-
modação no hotel.

Dia 11º (Sex): Chiang Mai 
Café da manhã. Transfer para o acampamento 
dos elefantes, localizado na selva, onde veremos 
uma demonstração de força e habilidade destas 
grandes criaturas. Então nosso safari começará 
nas costas de um elefante seguindo o leito do 
rio e atravessando a densa vegetação da selva. 
Depois do safari, vamos fazer uma descida emo-
cionante pelo rio em jangadas de bambu e um 
passeio de carruagem puxado por bois para 
apreciar o ambiente. Almoçaremos e visitaremos 
uma plantação de orquídeas onde podemos tes-
temunhar a beleza incomparável desta bela es-
pécie fl oral. Mais tarde visitaremos a popular rua 
do artesanato, onde é fabricada a maioria dos 
objetos decorativos do norte tradicional como, 
guarda-chuvas pintados à mão, jóias, pedras pre-
ciosas, além de esculturas em madeira ou seda. 
Acomodação no hotel.

Dia 12º (Sáb): Chiang Mai / Bangkok
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de 
volta para Bangkok. Fim dos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Traslados de chegada e saída em transporte 
com ar condicionado.

• Acomodação nos hotéis planejados (ou 
similar). 

• Café da manhã e refeições diárias, de acordo 
com o programa em hotéis ou restaurantes 
locais.

• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Passeio de bicicleta em Hanói. 
• Junco tradicional na Baía de Halong. 
• Seguro de Assistência Mapaplus.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vis-
tos, seguros, lavanderia assim como chamadas 
telefônicas. 

• Outras refeições não mencionadas no itinerário.
• Vistos

O Tour não incluiNO

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK

Suplementos voos internos
(sujeito a modificações)$

Suplemento NETO voo Bangkok – Hanoi – Bandkok 240 $

Suplemento NETO voo Bangkok – Chiang Rai / Chiang 
Mai - Bangkok:180 $

Bahía de Halong

Cidade Categoria C
Bangkok Narai 4*
Hanoi Adamas 3*
Bahía de Halong Emeraude Classic (standard room)
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Wiang Inn 3*
Chiang Mai The Empress 4*

Hotéis previstos ou Similares

12

8

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

Temporada
Iti. MM814

Categoria C Categoria B Categoria A

Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv. Duplo Sup. Indv.

19 Jan - 31 Jan 1.901 808 2.135 1.009 2.412 1.233

01 Fev - 30 Abr 1.806 797 2.047 1.003 2.323 1.223

01 Mai - 26 Set 1.737 754 1.952 964 2.245 1.196

27 Set 20 - 28 Abr 21 1.770 790 2.019 1.007 2.287 1.216

23 Dez - 30 Dez 20 / 07 Fev - 17 Fev 21 1.863 802 2.104 1.012 2.373 1.228

$

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 

13h00 -14h00 e 11h00 – 12h00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Reveillon.

Notas Importantes

Cidade Categoria B
Bangkok Holiday inn Silom 4*
Hanoi Mercure Hanoi 4*
Bahía de Halong Sealife Legend (Junhor Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Grand Vista 4*
Chiang Mai Holiday Inn 4*

Cidade Categoria A
Bangkok Metropolitan 5*
Hanoi Du Parc 5*
Bahía de Halong Sealife Legend  (Junhor Suite)  
Mai Chau Sol Bungalows (Pool Deluxe room)
Chiang Rai Imperial River House 5*
Chiang Mai Dusit D2 5*

Chiang Mai

Chiang Rai

Bangkok
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INTRODUÇÃO
Viaje para descobrir e visitar em detalhes o melhor do Vietnã e da Tailândia, provavelmente o mais 
relevante da Península da Indochina. Nós visitaremos a Bahia de Halong, para muitos a melhor 
paisagem da Ásia, vamos fazê-lo a bordo de uma palheta. Depois da capital Hanói, subiremos às 
montanhas de Mai Chau para admirar as paisagens de terraços e tribos com seus mercados. Na 
Tailândia, depois sua movimentada capital, Bangkok, voamos para o norte para chegar a Chiang 
Mai, onde além de visitar seus templos experimentará o passeio de elefante pela selva. Em Chiang 
Rai, suas tribos e o Rio Mekong

Visitando: Bangkok / Hanoi / Halong / Mai Chao / Chiang Mai / Chiang Rai 
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