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HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria)  
em quarto base de cada hotel 
Categoria “A” 1ª 
Bangkok: Novotel Fenix Silom - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Empress / Wintree City / Dusit Princess Chiang Mai  
Ho Chi Minh: Orchid / Harmony 
Hoi An: Little Hoi An Central Boutique / Le Pavillion Hoi An 
Hue: Eldora Hue - Ha Noi: Mercure Hanoi a La Gare 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Villa Santi Hotel / Santi Resort 
Siem Reap: Tara Angkor 

Categoria “B” 1ª Superior 
Bangkok: Pullman G - Sukhothai: Treasure Sukhothai 
Chiang Mai: Dusit D2 / Le Meridien Chaing Mai 
Ho Chi Minh: Majestic Saigon 
Hoi An: Koi Resort and Sapa / Alegro Hoi An  
Hue: Pilgrimage Village Boutique - Ha Noi: Nikko Hanoi / Pan Pacific 
Ha Long: Athena Cruise / Paradise Cruise 
Luang Prabang: Luang Say - Siem Reap: Lotus Blanc Resort

Este Programa Inclui: 
- 18 noites de hospedagem nos hotéis previstos (ou 

similar) quarto duplo com banheira e / ou ducha  
(5 noites na Tailândia + 7 noites no Vietnã +  
3 noites em Laos + 3 noites no Camboja). 

- 18 cafés da manhã, 1 brunch, 14 almoços e  
4 jantares (sem bebidas). 

- Traslados e excursões de acordo com o itinerário, 
com guias locais de língua espanhola nos 4 países. 

- Traslado de Ha Noi para Ha Long até 3 pessoas(ôni-
bus regular sem guia). 

- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo internacional nem interno do programa; 

vistos; taxas de emissão de bilhetes; taxas de saída de 
aeroportos; despesas pessoais; bebidas; gorjetas, etc.

 Indochina: 5n. Tailândia +

DATAS DE SAÍDA 2020/2021 
- Saídas TERÇA-FEIRA

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- A ordem dos serviços poderá ser alterada respeitando o conte-

údo deste programa. 
- Rogamos consultar preços a partir de 10 de Outubro de 2020. 
- Todos os serviços tanto de terra como aéreos funcionam por 

petição e estão sujeitos a disponibilidade e confirmação defini-
tiva por parte da Companhia aérea, os hotéis e receptivo, uma 
vez solicitados, podem aplicar- se algum suplemento.  

- Não opera as saídas 1 a 15 Fevereiro 2021. 
Visto Laos: É processado na chegada, pagamento de 35 USD 
(aprox.) + 3 fotografias. 
Visto Vietnã: Consultar segundo sua nacionalidade. 
Visto Camboja: É processado na chegada, pagamento de  

30 USD (aprox.) + 2 fotografias.

Cód. 13114F
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Incluindo 18 CAFÉS DA MANHÃ, 1 BRUNCH,  
14 ALMOÇOS, 4 JANTARES + 1 NOITE de 

CRUZEIRO na BAÍA HALONG + 30 VISITAS
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Dia 1º Bangkok 
 • Terça-feira  
Chegada a Bangkok.  Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Regis-
tro e entrada na habitação as 
14h00min. Alojamento.  
Dia 2º Bangkok  
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Visita do Grande Palácio, aonde 
residiam os reis desde o ano de 1782 
e o templo onde se encontra a vene-
rada imagem do Buda de Esmeralda, 
conhecida com o nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre (consultar possibili-
dade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento.  
Dia 3º Bangkok/Ayuthaya/  
Angthong/Khampeang Phet/ 
Sukhothai  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Visitaremos os templos Wat Yai 
Chaimongkol e Wat Mahatat. Con-
tinuaremos em Angthong para visi-
tar o templo onde está localizada a 
imagem mais alta de Buda do mundo 
(93 m de altura). Almoço. Continua-
remos em direção a Kampeang Phet, 
anteriormente uma extensão da anti-
ga capital, Sukhothai, também patri-
mônio mundial. Chegada e visita as 
ruínas dos templos. Continuaremos 
em direção a Sukhothai. Jantar e 
alojamento.  
Dia 4º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço.  
Saída para visitar as ruínas arqueo-
lógicas da primeira capital do Reino 
de Sião. O reino de Sukhothai é con-
siderado como a idade de ouro da 
civilização tailandesa, e a arte e a 
arquitetura religiosa da época é con-
siderada o mais clássico dos estilos 
tailandeses. A capital original era cer-
cada por três fortificações concêntri-
cas e dois fossos salvos por quatro 
portas. Visita do parque histórico 
desta capital antiga e seus templos 
mais importantes. Continuação para 
Lampang. Visita do templo de Pra-
tat Lampang Luang. Continuaremos 
para Chiang Mai, a Rosa do Norte e 
a cidade mais importante da região. 
Suas origens remontam ao Reino de 
Lanna no século XIII. A cidade antiga 
é cercada por um fosso e é murada. 
Almoço. À tarde, visita do templo 
Doi Suthep, símbolo da cidade a 
1.053 metros de altura e importante 
centro de peregrinação. Alojamento.  
Dia 5º Chiang Mai  
• Sábado • Café da manhã + almoço. 
Saída para visitar um acampamento 

de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir todos os cantos 
deste acampamento. Continuaremos 
com o banho dos animais, observá-
los brincando na água e deixar-se 
escovar pelos cuidadores. Depois, 
desfrutaremos de um espetáculo 
inesquecível, onde as habilidades 
desses animais incríveis serão postas 
em prática, como pintar, jogar fute-
bol, tocar gaita e transportar mate-
riais pesados. Depois, passeio pela 
selva nas costas de um elefante, 45 
minutos (2 pessoas) no meio de uma 
paisagem selvática e encantadora. 
Continuaremos com a visita ao 
enclave onde se encontram várias 
tribos, como a tribo com orelhas 
furadas e as famosas mulheres gira-
fas. Caminharemos pela cidade onde 
poderemos ver as suas casas, a esco-
la etc. Almoço. À tarde, visita do 
centro de artesanato de Chiang 
Mai, onde são fabricadas joias e 
pedras preciosas, seda, guarda-chu-
vas, esculturas em madeira e móveis 
de teca. Alojamento.  
Dia 6º Chiang Mai/Bangkok/  
Ho Chi Minh  
• Domingo • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto para pegar um 
voo (NÃO INCLUÍDO) para a cidade 
vietnamita de Ho Chi Minh. Chegada 
à antiga Saigon. Traslado ao hotel. 
Alojamento.  
Dia 7º Ho Chi Minh/My Tho/  
Ho Chi Minh  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço.  
Saída para My Tho. Visita às planí-
cies de inundação do Delta do 
Mekong, "a serpente mística com 
nove caudas". Em vietnamita, o rio 
Cuu Long significa "O rio dos nove 
dragões", em referência ao número 
de bocas que o rio deságua no mar. 
Passeio de lancha no rio Mekong 
Durante a excursão, teremos a opor-
tunidade de ver as gaiolas de peixes, 
casas flutuantes e as atividades no 
rio. Através dos canais Xep, pode-se 
escapar totalmente da movimentada 
cidade. O barco nos leva a uma 
pequena ilha, desembarcaremos e 
daremos uma volta pela cidade. Des-
frutaremos com uma família local 
frutas tropicais, chá e vinho de mel, 
enquanto ouvimos música tradicional 
vietnamita. Continuaremos camin-
hando pela vila e andando de carrua-
gem, embarcaremos em um barco a 
remo e em uma pequena lancha a 
motor para retornar. Traslado de 
regresso a Ho Chi Minh por estrada. 

Alojamento.  
Dia 8º Ho Chi Minh/Cu Chi/  
Ho Chi Minh/Da Nang/Hoi An  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço.  
Após o café da manhã no hotel, nos 
trasladaremos para Cu Chi, local his-
tórico da Guerra contra os EUA no 
sul do país, famoso por seus túneis e 
galerias subterrâneas que chegaram 
a alcançar 200 km de extensão e 
onde os vietcongues podiam se 
mover pelo subsolo com grande faci-
lidade sem ser visto atacando seus 
inimigos. Veremos dependências, 
cozinhas, enfermarias, etc. Almoço 
em um restaurante local. À tarde, 
visitaremos o exterior da Catedral, 
o edifício colonial dos correios e o 
Palácio da Reunificação. Continua-
ção da visita ao famoso Museu da 
Guerra prova histórica da Guerra 
contra os EUA. Também visitaremos 
o famoso mercado de Ben Thanh. 
Traslado ao aeroporto para pegar o 
voo para Da Nang. Chegada e trasla-
do por estrada para o hotel em Hoi 
An. Alojamento.  
Dia 9º Hoi An  
• Quarta-feira • Café da manhã + almoço. 
Hoi An foi um porto de intercâmbio 
muito importante com o Extremo 
Oriente até o final do século XIX. De 
fato, ele tem uma história documen-
tada de mais de 2.200 anos, e ainda 
há uma sensação do caráter extremo 
oriental que o caracteriza. Hoje, este 
fantástico e histórico leito do rio é 
explorado. Durante o dia, visitare-
mos a ponte japonesa coberta e a 
pagoda Phuoc Kien e continuaremos 
com uma das seguintes casas dos 
antigos comerciantes: a casa Tan Ky 
ou a casa da Rua Tran Phu 77. Tam-
bém visitaremos o museu Hoi An. À 
Tarde, tempo livre, percorreremos o 
mercado da cidade. Alojamento em 
hotel.  
Dia 10º Hoi An/Da Nang/Hue  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço.  
De manhã, sairemos para Hue, vere-
mos os complexos funerários dos 
reis Minh Mang. Almoço em restau-
rante local. À tarde, visitaremos a 
famosa Cidadela Imperial, na qual a 
dinastia Nguyen reinou de 1802 a 
1945. Continuaremos de barco ao 
longo do rio Perfume para visitar a 
pagoda Thien Mu. Terminaremos o 
dia caminhando pelo conhecido mer-
cado Dong Ba. Alojamento no hotel.  
Dia 11º Hue/Ha Noi  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço 
No horário indicado, traslado ao 

BAÍA DE HA LONG

Sukhothai

Ho Chi Minh•
•

Cu Chi

•My Tho Delta do 
Mekong

Da Nang•
Hoi An•

Hue•

•
Ha Noi



INDOCHINA 133POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

7n. Vietnã + 3n. Laos + 3n. Camboja
TEMPLO DE WAT XIENG THONG - LUANG PRABANG

TEMPLO ANGKOR WAT

19 dias 
(18 noites de hotel) 

desde 2.990 USD

Preços por pessoa em USD 
(base quarto duplo, mínimo 2 pessoas) 

DATAS DE SAÍDA 2020/2021 Cat. “A” Cat. “B” 
(SEGUNDA-FEIRA) Primeira Prim. Sup.

Suplementos 
Suplemento por quarto triplo ............................................................................... 130 
Suplemento por cabine individual em barco na Baía de Ha Long 
(se não for possível cabine tripla).......................................................................... 190 
Suplemento por voos internos (neto) ................................................................... 950 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33 

Consultar suplementos por Natal.

2 Maio/19 Setembro 2020 2.990 3.880 

Supl. quarto individual 1.058 1.249 

1/25 Abril e 26 Setembro 2020/31 Março 2021 3.270 4.425 

Supl. quarto individual 1.240 2.420

aeroporto de Hue para pegar o vôo para 
Ha Noi, capital do Vietnã e o principal cen-
tro econômico do país. Traslado ao hotel. 
Após uma pequena pausa, visitaremos o 
exterior do Mausoléu de Ho Chi Minh 
(fechado todas as segundas, sextas e 
todas as tardes e de setembro a novembro 
para manutenção), a Pagoda do Pilar 
Único. Visitaremos o Templo da Literatu-
ra, dedicado a Confúcio e aos escritores. À 
tarde, passeio a pé pelo centro da cida-
de: Pagoda  Ngoc Son e um passeio de 
bicicleta pela área antiga. Tempo livre 
para explorar as famosas ruas comerciais 
de Hang Dao, Hang Bac e Hang Gai. Alo-
jamento no hotel.  
Dia 12º Ha Noi/Bahia de Ha Long  
• Sábado • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída pela estrada através das plantações 
de arroz, para chegar à Bahia de Ha Long. 
Embarque em um junco tradicional viet-
namita (almoço e jantar a bordo). Cruzei-
ro pela Bahia com parada para um possí-
vel mergulho, explorar algumas das grutas 
e aproveitar o pôr do sol. Noite a bordo. 
Descubram alguns dos tesouros espalha-
dos ao longo da descendente baía do dra-
gão durante a tarde: grutas fascinantes, 
praias encantadoras, pitorescas aldeias flu-
tuantes e estranhas formações rochosas 
emergindo das águas de cor esmeralda 
(durante a sua estadia, poderá aproveitar 
o serviço de SPA, tratamentos Beleza e 
massagens e também assistir às demons-
trações de culinária do chefe que os inicia-
rão na arte da culinária vietnamita. Opcio-
nal, não incluído no preço do passeio, veri-
fique as tarifas do barco). Uma das pecu-
liaridades do cruzeiro é uma culinária refi-
nada e variada, servida no almoço e jantar. 
* Os traslados a/ desde a Bahia de Halong 
serão com motorista que fala inglês se o 

grupo for de apenas 2/3 pessoas.  
Dia 13º Bahia de Ha Long/Ha Noi/ 
Luang Prabang  
• Domingo • Café da manhã + brunch.  
Após o café da manhã, retornaremos ao 
píer. Durante a manhã, o cruzeiro conti-
nuará pelas águas da Bahia. Desembarque 
Traslado ao aeroporto de Ha Noi para 
pegar um voo (NÃO INCLUÍDO) à tarde 
para a cidade laosiana de Luang Prabang. 
Chegada, traslado ao hotel (sem guia) e 
alojamento.  
Dia 14º Luang Prabang  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço 
Começaremos uma visita de meio dia à 
cidade Patrimônio Mundial da UNESCO. A 
bela cidade está localizada nas margens 
do rio Mekong e é cercada por montanhas 
cobertas de florestas. Aqui parece que o 
tempo parou e o visitante se vê imerso na 
Ásia mais antiga e a melhor preservada. 
Visitaremos os majestosos templos de 
Wat Visoun, Wat May, Wat Xieng Thong 
e Wat Praphoutahbat. Terá que subir 238 
degraus para chegar ao topo da colina de 
Phousi, onde, além de um templo, você 
obtém a melhor vista da cidade. Mais 
tarde, visita ao Museu Nacional (fechado 
às terças-feiras) no antigo Palácio Real. É 
exibida uma coleção de artefatos que 
refletem a riqueza da cultura de Laos. Alo-
jamento no hotel.  
Dia 15º Luang Prabang/Grutas Pak Ou/ 
Khouangsi/Luang Prabang  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço.  
Embarcaremos em uma lancha/cruzeiro 
que nos levará ao longo do rio Mekong. 
Este rio é considerado um dos mais belos 
e pitorescos da Ásia. Parada para a visita 
ao povoado de Ban Sanghai, famoso 
pela produção de álcool de arroz e conti-
nuação da navegação pelas grutas budis-

tas de Tamting, que são sagradas para a 
população local. Em seguida, regresso a 
Luang Prabang e saída para ver a cachoei-
ra Khouangsi, onde podem se refrescar e 
nadar nas piscinas naturais ou caminhar 
pelo bosque. Mais tarde chegaremos a 
Ban Sangkong, uma cidade famosa por 
sua fábrica de papel. Alojamento no hotel.  
Dia 16º Luang Prabang/Siem Reap 
• Quarta-feira • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Luang Prabang 
para sair em voo (NÃO INCLUÍDO) para a 
cidade cambojana de Siem Reap. Após a 
chegada traslado ao hotel e alojamento.  
Dia 17º Siem Reap  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço.  
Esta manhã, começaremos pelo portão 
oeste de Angkor Thom (século XII), o 
templo de Bayon que é único, por suas 
54 torres adornadas com mais de 200 ros-
tos sorridentes de Avolokitesvara. O tem-
plo de Baphuón está localizado ao norte 
de Bayon e é uma representação piramidal 
do mítico monte Meru, o recinto real, Phi-
meanakas, o terraço dos elefantes e do 
rei leproso. Depois, visita do fabuloso Ta 
Prohm, preso entre as raízes das enormes 
figueiras e trepadeiras gigantes. Almoço 
em um restaurante local. O passeio conti-
nuará com uma visita ao famoso templo 
de Angkor Wat, que foi nomeado Patri-
mônio da Humanidade em 1992 e é famo-
so por sua beleza e esplendor. Possui os 
mais longos relevos do mundo que ador-
nam as paredes da galeria externa e con-
tam histórias da mitologia hindu. Em 
seguida, visita do templo Bakheng ou 
Pre Rup, onde poderão desfrutar de um 
pôr do sol romântico desde a colina com o 
mesmo nome. Regresso ao hotel e aloja-
mento. 

Dia 18º Siem Reap  
• Sexta-feira • Café da manhã + almoço.  
O dia começa com uma breve viagem de 
barco no grande lago Tonle Sap, onde 
poderão ver como se vive nas aldeias flu-
tuantes com suas escolas, restaurantes e 
hospitais. Visitaremos uma das famosas 
aldeias flutuantes do Camboja. O grande 
lago Tonle Sap é o maior do sudeste da 
Ásia. Almoço em um restaurante local. Em 
seguida, visita de Puok, onde está locali-
zada a fazenda sericícola de artesãos 
d´Angkor. Aqui poderemos contemplar 
todo o processo de produção de seda, 
desde vermes mascando folhas de amorei-
ra e girando seus botões até a coleção de 
casulos e mulheres que tecem fios de 
seda. Retorno ao hotel e alojamento.  

Dia 19º Siem Reap  
• Sábado • Café da manhã + almoço.  
De manhã, visitaremos Prasat Kravan, 
com suas esculturas únicas de ladrilhos e 
Srah Srang, “os banhos reais”, usados 
para rituais. Também visitaremos Bante-
ay Kdei, cercado por quatro muralhas 
concêntricas. Almoço em um restaurante 
local. A exploração de Angkor continua 
com os seguintes templos: Banteay Srei: 
preferido por quase todos; Seu encanto 
particular é devido ao seu tamanho com-
pacto, muito bom estado de preservação e 
bela escultura decorativa. Depois faremos 
uma visita ao templo Banteay Samre: 
seus muros de arenito rosa são decorados 
com baixos-relevos esculpidos, os mais 
finos de toda Angkor. No horário progra-
mado, traslado para o aeroporto (reserve o 
voo de partida depois das 19h00min). Fim 
dos nossos serviços.
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