
24 *Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Tailândia, Vietnã, Camboja e Indonésia

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 / Hanói
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e 
partida em voo para Hanói (vôo não incluído). 
Chegada ao aeroporto de Hanói onde sua guia 
em espanhol estará esperando. Traslado ao 
seu hotel (apartamento disponíveis a partir das 
14hrs). Restante do dia livre. Acomodação no 
hotel.

Dia 3º (Seg): Hanói
Café da manhã. Café da manhã e visita de 
Hanói. Atualmente, Hanói é a capital do Vietnã, 
a única cidade asiática com avenidas arbo-
rizadas, arquitetura colonial francesa, lagos 
pacífi cos e templos orientais. O passeio inclui 
o mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), a 
casa de Ho Chi Minh sobre palafi tas, 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 ar-
tesãos e ofi cinas de uma determinada profi ssão. 
Vamos assistir a um show de marionetes tradi-
cional na água. Retorno ao hotel e acomodação 
em Hanói. Restante do dia livre.

Dia 4º (Ter): Hanói / Baia de Halong
Café da manhã. Saída para a Baia 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 (Qua): Baia de Halong / Hanói / 
Danang / Hoi An
Os madrugadores podem participar da de-
monstração de Taichi na ponte superior. Na 
volta serviremos um café da manhã leve e mais 
tarde um esplêndido brunch e tudo isso conti-
nuando com a navegação através da miríade de 
ilhas e ilhotas e visitando os pontos mais impor-
tantes. Às 10:30-11:00 desembarcaremos e re-
tornaremos ao aeroporto de Hanói para pegar 
o voo a Danang (voo não incluído). Chegada 
a Danang e traslado direto a Hoi An. Acomo-
dação no hotel.

Dia 6º (Qui): Hoi An / Siem Reap ( Cam-
boja)
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 arquite-
tura tradicional e o Museu de História da cidade. 
Sa Huynh “ Almoço No horário indicado, tras-
lado ao aeroporto de Danang para pegar o voo 
para Siem Reap (voo internacional não incluso). 
Na chegada, recepção e traslado ao hotel. Aco-
modação 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 Cam-
boja) em direção ao portão sul do complexo, 
com suas impressionantes estátuas represen-
tando o movimento do oceano. A antiga ca-
pital de Angkor Thom (Século XII), o templo 

de Bayon, único por 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 mis-
tério. Almoço. À tarde, traslado de ônibus para 
visitar o mais famoso de todos os templos An-
gkor Wat estabelecido como Património Mun-
dial pela UNESCO. O complexo deste templo 
abrange 81 hectares, comparáveis em Palácio 
Imperial de Pequim. Os cinco conhecidos To-
rres 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 ro-
deia 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 fi nal, 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 fl utuantes 
deste lendário lago. No caminho de volta pa-
ramos 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 (Tai-
lândia)
Café da manhã. Visita dos templos: Bantey Srei 
e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almoço. À 
tarde, visitaremos o complexo do templo Rou-
los: 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 fi nal do século IX e é um 
esplêndido exemplo da arte Khmer. Eles re-
presentam os restos mortais de Hariharalaya, a 
primeira capital do grande império de Angkor 
na era Jemer. 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 18h00.

Dia 10º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita durante a manhã para 
fazer um tour pelas principais avenidas de Ban-
gkok, 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 compri-
mento. 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 mer-
cados. 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 insta-
lações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

Dia 13º (Qui): Phuket
Café da manhã. Dia livre para desfrutar das ins-
talações do hotel, praias ou excursões opcionais. 
Acomodação no hotel.

A partir de 1.715$

15 e 17 Dias
Visitando: Bangkok / Hanói / Baia de Halong / Hoi An / Siem Reap / Phuket / Sapa

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

2020-2021
Todas os sábados:  De 2 Maio 2020 – a  30 Março  2021

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK: SÁBADOS 

8

5

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.
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A partir de 535$
4 Dias
Pré-Extensão Sapa

• Traslado de chegada e saída com transporte com ar-condicionado.
• Acomodação nos hotéis mencionados ou similares.
• Café da manhã diário e refeições mencionadas no itinerário. 
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol, com exceção a bordo do junco em Ha-

long, os passageiros serão atendidos pela tripulação do barco em inglês.
• Percurso terrestre segundo itinerário em carro/van privativa com ar-condicionado.
• Todas as entradas as visitas mencionadas.
• Passeio em ciclo. 
• Junco tradicional na Baía de Halong.
• Passeio em barco pelo rio Perfume em Hue.
• Uma garrafa de água por dia de excursão. 
• Seguro de assistência Mapaplus

O Tour incluiSI

• 2 noites de acomodação nos hotéis mencionados ou similares e “day use” no hotel de Hanói na 
chegada.

• Regime de refeições indicados no itinerário.
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol.
• Bilhetes de trem em cabine compartilhada (4 beliches) com ar-condicionado.

O Tour incluiSI

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas tele-
fônicas. 

• Refeições e excursões não mencionadas no itinerário.
• Voos internacionais
• Vistos

O Tour não incluiNO

2020-2021
Quintas-feiras desde Espanha (mínimo 2 passageiros)

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK: QUINTAS-FEIRAS

Cidade Categoria C Categoria B Categoria A
Bangkok Narai 4* Holiday Inn Silom 4* Metropolitan 5*
Hanoi Adamas 3* Mercure Hanoi 4* Du Parc 5*
Bahia de Halong Emeraude Classic Sealife Legend Sealife Legend
Hoi An Rosemary Hoi An 4* Belle Maison Hadana 4* Koi Resort & Spa 5* 
Siem Reap Treasure Oasis 3* Tara Angkor 4* Le Meridiend Angkor 5*
Phuket Ramada Phuket Southsea 4* Cape Panwa 4* Sup Pullman Panwa Beach Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Cidade Hotéis C Hotéis B Hotéis A

Tren Fanxipan/King Express/ Livitrian/Tulico/Sapaly Cabina Compartida

Sapa Relax 3* Sapa Relax 3* Bamboo Sapa 4* Victoria Sapa 4*

Hotéis previstos ou Similares

Dia 14º (Sex): Phuket / Bangkok
Café da manhã. No horário indicado, mude para 
o aeroporto para pegar o voo para Bangkok. 
Chegada ao aeroporto e traslado até o hotel. 
Acomodação no hotel.

Dia 15º (Sáb): Bangkok
Café da manhã. No horário indicado, traslado 
ao aeroporto. Fim dos nossos serviços. Até uma 
próxima viagem!

• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são 14:00 e 12:00 respectivamente.
• Preços não válidos para o Natal, Ano Novo e Ano Novo Chinês: 19 a 29 de janeiro de 2020 e 07 a 

17 de fevereiro 2021. Consulte suplementos
• Voos indicados separadamente

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Paraísos asiáticos

Temporada
Iti. MM820

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv Duplo Supl Indiv

01 Jan / 10 Jan 2.340 855 2.895 1.435 3.315 1.860
11 Jan / 29 Fev 2.255 770 2.585 1.125 3.025 1.570
01 Mar / 31 Mar 2.170 685 2.465 1.005 2.910 1.455
01 Abr / 30 Abr 1.715 750 1.775 825 2.245 1.725
01 Mai / 23 Set 1.880 475 2.180 805 2.580 1.215
24 Set / 31 Out 1.955 505 2.315 885 2.720 1.295

01 Nov / 19 Dez 20 /01 Mar a 31 Mar 21 2.135 685 2.375 945 2.820 1.390
01 Jan / 10 Jan 21 2.305 855 2.815 1.385 3.215 1.790
11 Jan /28 Fev 21 2.220 770 2.505 1.075 2.925 1.495

$

Preço por pessoa em $ USA  em Apartamento Duplo Extensão Sapa  

Temporada
Iti. MM821

Categoria C Categoria B Categoria A
Duplo Supl. Indiv. Duplo Supl. Indiv. Duplo Supl. Indiv.

15 Jan / 30 Abr 575 90 620 155 675 200

01 Mai / 21 Set 535 80 560 115 600 155

22 Set a 20 Dez / 01 Jan 21 a 31 Mar 21 550 90 600 155 650 200

$

Bangkok

Hoi An

Siem Riep

Phuket

TAILÂNDIA

VIETNÃ

CAMBOYA

Hanoi 2

1

Halong 1

3

3

3

Dia 1º (Qui): Bangkok
Chegada ao aeroporto de Bangkok, traslado ao 
hotel e acomodação.

Dia 2º (Sex): Bangkok / Hanói / Lao Cai
Café da manhã e traslado ao aeroporto para 
pegar o voo para Hanói (voo internacional não 
incluído). Chegada ao aeroporto onde seu guia 
em espanhol estará esperando por você. Trans-
ferir para a cidade. Dia-uso em um hotel (12.00-
18.00) e tempo livre até a transferência para a 
estação de Hanói para pegar o trem noturno 
para Lao Cai às 22.00. Noite a bordo.

Dia 3º (Sáb): Lao Cai / Sapa
Chegada em Lao cai e traslado a um restau-
rante local para o café da manhã. Mais tarde, 
vamos nos transferir para a aldeia de Lao Chai, 

onde mora a etnia negra H’mong. A partir 
daqui, vamos caminhar até chegar à aldeia da 
etnia dos Dzays - Ta Van. Continuamos em di-
reção à montanha Ham Rong, onde teremos 
uma vista panorâmica de Sapa. Regresso a 
Sapa e almoço. Restante do dia livre e aco-
modação.

Dia 4º (Dom): Sapa / Lao Cai / Hanoi
Café da manhã. Vamos para Suoi Ho e iniciare-
mos um trekking para Ma Tra. Antes contempla-
remos a impressionante paisagem do vale Ma Tra, 
com seus gigantescos campos de arroz na forma 
de escadas, nas encostas das montanhas. Nós 
também veremos os camponeses H’Mong que 
trabalham nos campos, pessoas fazendo a vida 
diária etc. Almoço Na hora indicada, traslado para 
Hanói e continuação com o circuito.

Suplementos voos internos 
(sujeito a modificações)$

Suplemento Voo internacional Bangkok / Hanói  160 $ neto por persona
Suplemento Voos regionais Hanói / Danang / Siem Reap:  330 $
Suplemento Voos regionais  Siem Reap / Bangkok / Phuket / Bangkok: 355 $

Suplementos voos internos 
(sujeito a modificações)$

Voo Bangkok / Hanói: 160 $ neto por pax 

• Vistos

O Tour não incluiNO

13_Tailandia_2020_205x275_portugues.indd   25 13/01/2020   15:47:08


