Tóquio

Grande Combinado do Oriente
Bangkok, Camboja, Vietnã , Japão

A partir de 3.257$

18 Dias
Visitando: Bangkok / Siem Reap / Hanói / Halong / Hoi An/Hue / Ho Chi Minh / Delta de Mekong / Tóquio

14

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK : TERÇAS -FEIRAS

11

Terças-Feiras (01 Maio 2020 – 02 Março 2021)

INTRODUÇÃO
Grande viagem para admirar e se envolver em conhecer o mais atraente do Oriente. Começamos com a movimentada cidade de Bangkok com seus templos e mercados. Em Siem Reap,
vamos visitar a grande herança do reino Khemer no Camboja, visitando os Templos de Angkhor ao lado da cidade do lago de Tonle Sap. Vamos visitar o Vietnã de Norte a Sul e aproveitar ao
máximo todos os marcos orientais a bordo de um junco através da baia de Halong. E acabamos na cidade mais cosmopolita de toda a Ásia: Tóquio, com seus edifícios e seu senso urbano
ao lado do seus Templos. Uma viagem espetacular!

Dia 1º (Ter): Bangkok (Tailândia)
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel. Resto
do dia libre. Acomodação no hotel.
Dia 2º (Qua): Bangkok
Café da manhã . Por volta das 08:00 horas, passeio para visita aos três templos mais importantes da cidade: o Wat Trimitr, no subúrbios de
Chinatown, que abriga o o maior Buda de ouro
maciço do mundo, o Wat Pho, Templo mais antigo de Banguecoque, dentro vamos encontrar
a magnífica estátua de Buda reclinação, bem
como a primeira escola de medicina tradicional
e de massagem tailandesa, considerada também a primeira universidade da Tailândia; e o
Grande Palácio, o mais emblemático da Tailândia e cuja sua grandeza deixa oprimido. Após a
visita dos Templos, será capaz de comprar alguns
artesanato e produtos e produtos locais. NOTA:
Roupas adequadas será necessária para visitar
palácios e templos. Não é permitido a entrada
com shorts, minissaias, calças, camisas sem mangas ou sandálias. Tarde livre para desfrutar da
cidade por sua conta . Acomodação no hotel.
Dia 3º (Qui): Bangkok
Café da manhã . Dia libre para desfrutar da cidade por sua conta ou realizar alguns passeios
opcionais.
Dia 4º (Sex): Bangkok / Siem Reap
Café da manhã . Na hora indicada traslado ao
aeroporto de Bangkok para embarque com des-
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tino a Siem Reap. Chegada e traslado ao hotel
em a Siem Reap (voo no incluído). Almoço. Pela
tarde introdução a história da região com uma
visita guiada ao Museu Nacional de Angkor, em
seguida vista ao atelier “Centro dos Artesões de
Angkor”. Acomodação no hotel.
Dia 5º (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 templo de Bayon, único por suas 54 torres decoradas
com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os
Phimeanakas, os terraços do rei leproso e os elefantes 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 8º (Ter): Hanói
Café da manhã . Visita da cidade: Mausoléu de
Ho Chi Minh (externo), casa de Ho Chi Minh, Pagode de Pilar único, Pagodes Tran Quoc e Quan
Thanh e o Templo da Literatura. Almoço, visita
a Pagode Ngoc Son e paseio a pé pelo bairro
Antigo de Hanói. Espetáculo tradicional de marionetes sobre a água. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Qua): Hanói / Cruzeiro em Halong
Pensão completa. Saída pela estrada em direção
a Baia de Halong. Chegada a Halong e cruzeiro
com atividades. Noite a bordo.

Dia 10º (Qui): Halong / Hanói / Hoi An
Brunch. E desembarque para regresso ao porto
da cidade de Halong será serviço um “Brunch”.
Traslado até aeroporto de Hanói para embarque com destino (voo no incluído) com destino
Danang. Chegada e traslado até Hoi An. Jantar.
Acomodação no hotel.
Dia 11º (Sex): Hoi An
Café da manhã . Visita pela cidade de Hoi
An, conhecendo o centro histórico, a
Ponte Coberta Japonesa e o colorido do
mercado. Almoço. Tarde livre. Acomodação
no hotel.

Dia 6º (Dom): Siem Reap
Café da manhã. Visita do lago Tonle Sap navegando 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 7º (Seg): Siem Reap / Hanói
Café da manhã. Manhã libre até na hora indicada para traslado (sem guia) ao aeroporto para
embarque a Hanói . (Voo não incluído). A chegada no aeroporto de Hanói, traslado ao hotel
e acomodação.
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Dia 12º (Sab): Hoi An / Hue
Café da manhã. Traslado a Hue, passando pelo
passo Hai Van e pela praia a de Lang Co. Visita
da Cidade Imperial e do mercado Dong Ba. Tour
de bike pela cidade histórica até lago Tinh Tam.
Jantar e Acomodação no hotel.

roporto para embarcar em voo com destino Tóquio (voo não incluído). Chegada a Tóquio depois
dos tramites de imigração e aduana, assistência
idioma espanhol, que ajudará a encontrar “Airport
Limousine Bus” (Serviço regular compartilhado)
para traslado ao hotel. Acomodação no hotel.

CHINA

Halong 1

Tokio

Hanoi 3

Dia 13º (Dom): Hue / Ho Chi Minh
Café Desayuno. Saida para realizarnos um passeio de barco pelo Rio dos Perfumes para visitar
a Pagode Thien Mu. Visita dos mausoléus dos
s imperadores Tu Duc e Khai Dinh. Almoço .
Traslado ao aeroporto para embarcar em voo
com destino Ho Chi Minh (voo não incluído).
Chegada e traslado ao hotel e acomodação.
Dia 14º (Seg): Ho Chi Minh / Delta del
Mekong
Café da manhã. Traslado a My Tho, para realizamos um passeio de barco passando pelas ilhas
do Dragão, do Unicórnio, da Tartaruga do Fénix
no rio Tien. Visita nas fábricas de doce locais,
paseio em Xe Ngua (transporte local) para conhecer as plantações de coco com parada para
provar as frutas e paseio em lancha. Almoço .
regresso a cidade Ho Chi Minh. Visita panorâmica pela cidade. Acomodação no hotel.
Dia 15º (Ter): Ho Chi Minh / Tóquio
Café da manhã . Na hora indicada traslado ao ae-

Dia 16º (Qua): Tóquio
Café da manhã. Visita panorâmica de Tóquio de
meio dia com guia idioma espanhol, que inclui o
Santuário Xintoísta de Meiji, dedicado ao ex-empregador Mutsuhito, a Praça do Palácio Imperial
(externo), o Templo Senso-Ji e a rua comercial
Nakamise com fileiras de lojas de souvenirs acabando no bairro de Ginza. Regresso ao hotel por
conta própria. Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 17º (Qui): Toquio
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para
seguir conhecendo a cidade ou fazer algumas
excursões opcionais ,recomendamos o Parque
Nacional de Hakone ou Nikko. Consultar dias
de saída . Acomodação no hotel.
Dia 18º (Sex): Tokio
Café da manhã. No horário combinado, traslado
ao aeroporto para embarcar em voo de retorno.
Fim dos nossos serviços. Até uma próxima viagem! NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito
a alterações sem aviso prévio.
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O Tour inclui

• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto com ar condicionado .
• Transporte em veículos com ar-condicionado com guias locais falando espanhol.
• Assistência idioma espanhol no aeroporto de chegada em Tóquio para traslado no “ Airport
Limousine Bus” ou taxi (sem assistência a bordo).No traslado de saída não tem assistência.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restaurantes locais.
• Serviço de guia idioma espanhol em tour regular
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário.
• Imposto locais e taxas de serviço.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
NO

O Tour não inclui

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas, maleteiros, vistos, seguro, lavanderias, assim como chamadas
telefônicas.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário
• Pagamento de camera de video nos templos.
• Voos
• Vistos
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saídas dos hotéis são : 14h00 e 12h00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.
• Siem Reap: para passageiros com voo de chegada depois das 13h00, não é possivel realizar o
tour da tarde (não reembolsável ), É oferecido um Jantar em vez do almoço sem custo adicional.
• Tóquio: Se o aeroporto de chegada for Haneda (HND), se aplica um suplemento de 75$ por
passageiro.
Suplemento Voos Regionais
$
(sujeito a modificações)

Voo Bangkok / Siem Reap
Voo Siem Reap / Hanoi
Voo Hanoi / Danang
Voo Hue / Ho Chi Minh
Voo Ho Chi Minh-Toquio

264 $ NETO por pessoa
188 $ NETO por pessoa
130 $ NETO por pessoa
130 $ NETO por pessoa
600 $ NETO por pessoa

Tour opcional
Hakone con almoço
Tour Nikko con almoço

301 $
402 $

Hotéis previstos ou Similares
Cidade

Categoria B

Categoria A

Bangkok

AETAS Lumpini 5*

AETAS Lumpini 5*

Siem Reap

Lotus Blanc Resort 4*

Sokha Angkor 5*

Hanoi

La Belle Vie 4*

Pan Pacific 5*

Halong

Indochina Sails Junco (cabina superior)

Indochina Sails Junco (cabina superior)

Hoi An

Hoi An Central Boutique 4*

Allegro 5*

Hue

Eldora 4*

Indochine Palace 5*

Ho Chi Minh

Paragon 4*

Grand Saigon 5*

Tokio

New Otani Tóquio, Garden Tower 5*

New Otani Tóquio, Garden Tower 5*

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada

Categoria B

Categoria A

Iti. MM837

Duble

Sup. Indv.

Duble

Sup. Indv.

01 Abr - 30 Abr; 01 Out - 30 Nov

3.411

1.722

3.778

2.100

01 Mai - 30 Set

3.257

1.651

3.515

1.915

01 Dez 20 - 31 Mar 21

3.429

1.722

3.794

2.100
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