
38 China e Japão

Dia 1º  (Seg): Pequim 
Chegada a Pequim, capital da República Popu-
lar da China. Traslado ao hotel . Restante do dia 
Livre. Acomodação no hotel.

Dia 2º (Ter): Pequim 
Café da manhã. Hoje Visitaremos a famosa Praça 
Tian An Men, um dos maiores do mundo, cons-
truído em 1949 após a proclamação da República 
Popular da China. A partir de aqui vamos visitar 
o palácio imperial ou também conhecido como 
“a cidade Proibido”. O conjunto é um exemplo 
da arquitetura palaciana tradicional da China e 
atualmente, abriga o Museu do Palácio. Conti-
nuando com a visita da cidade, iremos para o 
antigo palácio de verão. Projetado para uso e 
diversão exclusivos do imperador e sua família 
durante os meses quente de Verão. Almoço. 
Acomodação no hotel.

Dia 3º(Qua): Pequim 
Café da manhã. Partida do nosso hotel para vi-
sitar o espetacular trabalho arquitetônico, uma 
das  estruturas militares mais imponentes da 
história, considerada uma das as sete maravilhas 
do mundo, a Grande Muralha China. Patrimônio 
da Humanidade  desde 1987. Almoço. À tarde, 
de volta à capital, vamos fazer uma parada nas 
proximidades do “Ninho de Pássaro” (Estádio 
Nacional) e o “Cubo de  Água”  (Centro Nacio-
nal de Natação) tirar fotos (Exterior). À noite, o 
jantar  de boas-vindas  com degustação do de-
licioso “Pato Laqueado”  à moda de Pequim . 
Acomodação no hotel.

Dia 4º (Qui): Pequim /Shanghai
Café da manhã.  Visita do Templo Cielo, cons-

truído  em  1420 com uma área de 267 ha, onde 
os imperadores oravam pelo bem das colheitas. 
Almoço incluído. À tarde, transfer para a estação 
de trem para saída no TAV para  Shanghai. Che-
gada, traslado ao hotel e acomodação.

Dia 5º (Sex): Shangai 
Café da manhã. Vamos desfrutar de um passeio 
completo visitando por dentro o bairro antigo, 
Jardim Yuyuan, um dos jardins mais esplêndidos 
de Shangai, o Templo do Buda de Jade e suas 
famosas esculturas de jade de Buda e terminare-
mos o passeio pelo histórico Malecon da cidade  
onde teremos uma vista fantástica na  skyline da 
cidade com seus arranha céus. Almoço no res-
taurante. Tarde livre. Acomodação no hotel. 

Dia 6º (Sab): Shangai 
Café da manhã. Dia livre para suas atividades 
pessoais, caminhar ou fazer compras de última 
hora. Acomodação no hotel.

Dia 7º (Dom): Shangai /Singapura
Café da manhã. Na apropriada, traslado  para 
aeroporto para embarcar no voo Singapura (não 
incluído). Chegada a Singapura. O resto do dia 
livre. Acomodação no hotel.  

Dia 8º: (Seg):  Singapura 
Café da manhã. Saida para conhecer Singapura:  
Centro Colonial, Padang, Club Cricket, Parla-
mento, Tribunal Superior da Justiça, a Prefeitura 
Municipal e a Estátua Merlion. Em seguida, visite 
ao bairro  Chinatown, o Templo budista de Thian 
Hock Keng e o jardim de orquídeas no Jardim 
Botânico de Singapura. Resto do dia livre.  Aco-
modação no hotel.

Dia 9º (Ter): Singapura/Bangkok 
Café da manhã. Tempo libre. Na hora apropriada  
traslado ao aeroporto para embarcar em voo a  
Bangkok (Não incluído). Chegada e  traslado ao  
hotel e acomodação. 

Dia 10º (Qua) Bangkok 
Café da manhã. Visita de meio  dia pela cidade   
de Bangkok, incluído os templos: Wat Traimit, 
Wat Pho e  o  Grande Palácio Real. Tempo livre 
para compras. Tarde libre. Acomodação no 
hotel. 

Dia 11º (Qui): Bangkok
Café da  manhã. Dia livre para realizar excursões 
opcionais , como o Mercado Flutuante. Acomo-
dação no hotel.  

Dia 12º (Sex) Bangkok  / Siem Reap 
(Camboja)
Café da manhã e traslado ao aeroporto. Partida 
em voo para Siem Reap (voo internacional não 
incluído). Chegada e translado para o hotel. Al-
moço. À tarde, introdução à história da cidade  
com uma visita guiado pelo Museu Nacional de 
Angkor, seguido por visita as  lojas dos Artesãos 
d’Angkor. e tempo livre. Acomodação no hotel. 

Dia 13º(Sab): Siem Reap
Café da manhã. Visita a  grande cidade de 
Angkor Thom, partindo para a porta sul do 
complexo, com suas impressionantes estátuas 
representando o movimento do oceano, o tem-
plo de Bayon, único por suas 54 torres decoradas 
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os 
Phimeanakas, os terraços do rei leproso e os ele-
fantes e Ta Prohm. Almoço. Na parte da tarde, 

Saida para visita  de Tuk-Tuk para visitar Angkor 
Wat e o Templo Pre Rup, o templo da montanha. 
Acomodação no hotel  

Dia 14º (Dom): Siem Reap
Café da  manhã. Visita do lago Tonle Sap  nave-
gando em  barco até Chong Kneas ( dependo o 
nível  da  água pode ter alteração ) Almoço. Pela 
tarde visita dos  templos de Roluos e passeio em 
carro  de boi . Acomodação no hotel

Dia 15º (Seg): Siem Reap
Café da  manhã . manhã livre. Na hora apro-
priada traslado (sem guia) ao aeroporto para 
embarque de retorno.  Fim dos nossos serviços.

A partir de 3.018$

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

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

11

7

Saídas 2020 / 2021
A PEQUIM: SEGUNDAS-FEIRAS  De 06 Abril 2020 a 23 Março 2021

INTRODUÇÃO

Uma viagem para conhecer o essencial da China: sua capital; Pequim, Tian uma praça de homens, o Palácio de Verão ou a deslumbrante Grande Muralha. O Palácio de Verão e o cosmopolita 
e Xangai espetacular. Continuamos esta viagem para as metrópoles de Singapura e Bangkok para terminar nos belos Templos de Angkok em Siem Reap.
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39China e Japão

Cidade Hotéis

Pequim V-Continental Beijing Parkview 5*/ Prime hotel 5* / 5L Hotel 4* 

Shanghai Hotel Guoman Shanghai 5* / Grand Mercure Century Park 5* 

Singapura The Parkroyal on Beach Road 4*

Bangkok AETAS Lumpini 5*

Siem Reap Lotus Blanc Resort 5*

Hotéis previstos ou Similares

Gran Muralla 

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas (sugerimos 5$ para o guia e 3$ para o motorista), vistos etc.
•  Visitas e excursões não mencionadas no itinerário
• Voos internacionais: Shanghai-Singapura, Singapura-Bangkok, Bangkok-Siem Reap.
•  Visado.

O Tour não incluiNO

• Mínimo 2 passageiros. 
• Preços não validos em período  ferias, eventos especiais , festas locais , Natal e Final de Ano. Con-

sultar suplementos
•  Período de Blackout datas Bangkok: 25 Dez 2020 - 5 Jan 2021; 10-16 Feb 2021. Suplemento entre 

25 Dez 2020 - 05 Jan 2021 ; 10-16 Feb 2021: 17 USD/noite /habitação 
• Período de  Blackout datas Singapura (não pode viajar): 24-30 Jun 2020 (Evento Lions Club Interna-

cional); 17-20 Set 2020 (Evento Grande prêmio de Fórmula 1 em Singapura ); 30 Mar - 02 Abr 2020 
(Evento Food Hotel Ásia) e 30-31 Dez 2020 (Ano Novo).

• Suplemento traslado noturno chegada  a Singapura entre as 22h30 – 07h00 : USD 125/ traslado
• No existe saida durante Fev 9-17,2021 devido o Ano Novo Chinês 2021
• Para garantir a reserva requer fotocopia do passaporte escaneada no momento da reserva.

Notas Importantes

Preço por pessoa em $ USA  Apartamento Duplo

Temporada    Iti. MM834
Categoria Única 

Duplo Sup. Indv.

01 Abr - 19 Mai 3.095 1.608

20 Mai - 22 Ago 3.018 1.532

23 Ago - 30 Set 3.078 1.619

01 Out - 05 Nov 3.139 1.659

06 Nov 20 - 08Fev 21 3.079 1.556

18 Fev - 23 Mar 21 3.131 1.608

$

CHINA

CAMBOYA

TAILANDIA

MALASIA

Pequim3

Siem Reap2

Bangkok3

Singapura2

Shanghai3

Suplemento vuelos Internacionales 
(sujeito a modificações)

$$

Voo Shanghai – Singapura
Voo Singapura – Bangkok
Voo  Bangkok - Siem Reap

499$ netos por persona
372 $ netos por persona
264 $ netos por persona

• Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com ar condicionado. 
• Trem no trecho Pequim - Shangai.
• Transporte em  veículo  com ar condicionado com guia locais idioma espanhol.
• Café da manhã diário e comidas segundo o itinerário.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares. 
• Seguro de assistência MAPAPLUS.

O Tour incluiSI
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