
 

SUDESTE ASIÁTICO 2020 
Singapura, Vietnã, Camboja e Tailândia 

Saída: 7 de novembro – 19 dias de viagem 
 

 
 

DESTAQUES TURÍSTICOS 
 

Singapura, Hanoi, Halong Bay, Ho Chi Minh City, Cu Chi  
Siem Reap, Angkor Wat, Angkor Thom, Bancoc & Ayutthaya 
 
O PACOTE INCLUI 
 

• Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica a partir de São Paulo;  
• Passagem aérea dentro da Ásia em classe econômica; 
• 15 pernoites e 1 late check-out nos hotéis mencionados ou em similares com  
   impostos locais inclusos; 
• Café da manhã nos hotéis, 12 almoços e 4 jantares; 
• Ônibus privativo para traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
• Ingresso dos pontos turísticos citados no programa; 
• Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00; 
• Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para mínimo de 15 passageiros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Consulte seu Agente de Viagem! 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  
Valores válidos para mínimo de 15 participantes 

PACOTES INDIVIDUAL DUPLO TRIPLO 
 AÉREO E TERRESTRE USD 9.540,00 USD 7.390,00 USD 7.370,00 

TERRESTRE USD 8.340,00 USD 6.190,00 USD 6.170,00 
Taxas de embarque  

(Valor válido para reserva aérea de Grupo) 
USD 350,00 



ROTEIRO DE VIAGEM 
 
 

07/11 (sáb) – SÃO PAULO   
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos. 
 

08/11 (dom) – SÃO PAULO    DUBAI 
01h25 – Embarque no voo EK262 da Emirates Airline com destino a 
Dubai. 22h35 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 
 

09/11 (seg) – DUBAI    SINGAPURA  
02h30 – Conexão com o voo EK348 para Singapura. 13h40 – Chegada 
a Singapura, Recepção e traslado ao hotel.  
 

10/11 (ter) – SINGAPURA 
Café da manhã* Dia de passeio começando pela travessia em 
bondinho (cablecar) até a Ilha Sentosa para conhecer Marine Life Park 
e S.E.A. Aquarium, o maior parque marinho e o maior aquário do 
mundo, respectivamente.   A seguir, visita ao Parque Merlion para 
desfrutar da vista de Marina Bay e ter a oportunidade de fotografar 
Merlion,  a famosa estátua do animal mítico, metade leão e metade 
peixe, que simboliza a cidade. Continuação para o Bairro Chinês e, em 
seguida, para o Jardim Nacional das Orquídeas,  que exibe cerca de 
60.000 orquídeas. Parada final em Little India, bairro que exala o 
aroma de incensos e especiarias. Almoço incluso.  
 

11/11 (qua) – SINGAPURA 
Café da manhã*  Pela manhã, visita à estufas do Garden By the Bay, 
um jardim botânico de design e projeto arquitetônico ousado e 
moderno. Com mais de um milhão de plantas de  5.000 espécies, 
abriga as Supertrees, jardins verticais que coletam água da chuva e 
geram energia solar.  A seguir, visita a Marina Bay Sands SkyPark com 
sua plataforma de observação e piscina de borda infinita. Almoço 
incluso. Tarde livre para caminhar pela Orchard Road, principal via 
comercial da cidade.  
 

12/11 (qui) – SINGAPURA    HANOI (Vietnã) 
Café da manhã* Pela manhã, em horário adequado, traslado ao 
aeroporto e embarque em voo para Hanoi, capital do Vietnã. Chegada 
e traslado ao hotel. 
 

13/11 (sex) – HANOI    HALONG BAY    
Café da manhã* Saída para Halong Bay (Patrimônio Mundial da 
Unesco), com trajeto passando pelas ricas terras agrícolas do delta do 
rio Vermelho. Oportunidade para desfrutar da bela paisagem dos 
campos de arroz e búfalos d’água, exemplo da vida rural e tradicional 
vietnamita. Ao chegar à baía, embarque no tradicional barco de 
madeira, “junco”, para desfrutar de um espetacular cenário de mais 
de duas mil ilhas de formação calcária cobertas por vegetação que se 
elevam das serenas águas verde-esmeralda do Golfo de Tonkin. 
Pernoite no barco. Almoço e jantar inclusos no barco. 
 

14/11 (sáb) – HALONG BAY      HANOI 
Brunch* Desembarque do barco e retorno a Hanoi. Ao chegar, 
passeio incluindo Old Quarter (a parte antiga da cidade), o mural de 
mosaico de cerâmica da cidade e Water Puppet Show, um espetáculo 
tradicional de marionetes sobre água. Traslado ao hotel. Almoço 
incluso. 
 

15/11 (dom) – HANOI    HO CHI MINH CITY (SAIGON) 
Café da Manhã* Pela manhã, visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh – o 
herói da independência –, à área externa do Palácio Presidencial e ao 
Pagode de Um Pilar. A seguir, passeio panorâmico pela Opera House, 
Lago Hoan Kiem e Templo Ngoc Son, chamado de Templo da 
Montanha de Jade, e traslado ao aeroporto para embarque em voo 
para Ho Chi Minh City, antiga Saigon. Almoço incluso. Chegada e 
traslado ao hotel.  
 

16/11 (seg) – HO CHI MINH CITY    CU CHI    HO CHI MINH 
CITY 
Café da manhã* Dia de visita aos túneis de Cu um surpreendente 
complexo de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã. 
No retorno, visita ao museu da guerra do Vietnã e ao Mercado Ben  
Thanh. À noite, cruzeiro pelo Rio Saigon. Almoço e jantar inclusos.  
 

 
 
 
 
 

 
17/11 (ter) – HO CHI MINH CITY    SIEM REAP (Camboja) 
Café da Manhã* Visita panorâmica pela cidade de Ho Chi Minh 
incluindo Palácio da Reunificação, Correio Central, Catedral de Notre 
Dame e Opera House (parte externa). Após almoço (incluso), traslado 
ao aeroporto para embarque com destino a Siem Reap. Chegada e 
traslado ao hotel. 
 

18/11 (qua) – SIEM REAP 
Bem cedo, pela manhã, saída do hotel em tuk-tuk (triciclo motorizado 
com cabine) até Angkor Wat para desfrutar da beleza do amanhecer 
no templo de Angkor. Retorno ao hotel para tomar o café da manhã.  
Traslado em ônibus até o Portão Sul do Templo Angkor Thom para 
vista a Bayon, com suas mais de 200 esculturas de rostos de sorriso 
enigmático, e aos terraços do rei leproso, dos elefantes e das câmaras 
reais. Continuação para conhecer o templo Ta Prohm, famoso pelas 
árvores que crescem sobre suas ruínas. Almoço incluso. À noite, 
jantar com show de dança Apsara incluso. 
 

19/11 (qui) – SIEM REAP 
Café da Manhã* Dia de visita ao maior templo religioso do mundo: o 
santuário Angkor Wat (Patrimônio da Unesco), construído no início 
do séc. 12 para representar o Monte Meru, lar dos deuses hindu-
budistas. Continuação para conhecer Angkor Silk Farm, local de 
produção da seda khmer, e Artisans D’Angkor, uma organização 
social de ensino para jovens cambojanos para manutenção do 
artesanato tradicional. Almoço incluso. 
 

20/11 (sex) – SIEM REAP   BANCOC (Tailândia) 
Café da manhã* Saída do hotel e visita ao Museu Nacional D’Angkor, 
dedicado à preservação da arte e cultura da civilização khmer que 
dominou a atual região do Camboja, Mianmar e Laos entre o século 
9º e o século 15. Almoço incluso. A seguir, traslado ao aeroporto para 
embarque em voo para Bancoc. Chegada e traslado ao hotel. À noite, 
jantar com show de dança tradicional tailandesa.  
 

21/11 (sáb) – BANCOC   
Café da manhã* Dia de passeio visitando Wat Pho (Templo do Buda 
Reclinado) e o Grande Palácio, um dos mais belos exemplos das 
cortes de Sião (nome antigo da Tailândia), que abriga o Buda de 
Esmeralda, o mais venerado no país.  A seguir, tempo livre no grande 
complexo comercial Central World Plaza. Retorno ao hotel por conta 
própria. 
 

22/11 (dom) – BANCOC   MERCADO FLUTUANTE 
DAMNOEN SADUAK    BANCOC 
Café da manhã* Pela manhã,  dia de passeio para conhecer o o 
Mercado Flutuante Damnoen Saduak, o mais importante e pitoresco 
mercado do país, aonde se chega navegando de barco pelos canais.  
Almoço incluso. Tarde livre.  
Sugestão para o final da tarde: visita a Asiatique, um shopping de rua 
em Bancoc. 
 

23/11 (seg) – BANCOC    AYUTTHAYA   BANCOC 
Café da manhã* Pela manhã, saída do hotel em direção a  Ayutthaya, 
antiga capital. Visita ao Palácio de Verão e ao Templo Wat Mahathat, 
famoso pela imagem da cabeça de Buda abraçada pelos galhos de 
uma árvore, e passeio de elefante na área do templo. Almoço incluso. 
Restante do tempo livre.  
 

24/11 (ter) – BANCOC 
Café da manhã* Dia livre (late check-out do hotel).  À noite, em 
horário adequado, traslado para o aeroporto. 
 
25/11 (qua) – BANCOC    DUBAI    SÃO PAULO   
01:05 – Embarque no voo EK385 com destino a Dubai.  
05:00 – Chegada a Dubai. 09:05 – Conexão com o voo EK261 para São 
Paulo. 17:20 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto 
Internacional de Guarulhos (Terminal 3). 

HOSPEDAGEM 
SINGAPURA: Concorde Hotel Singapore 
HANOI: Pan Pacific Hanoi Hotel 
HALONG BAY: Paradise Luxury Junco 

HO CHI MINH CITY: Magestic Saigon Hotel 
SIEM REAP: Courtyard by Marriot Siem Reap Resort 
BANCOC: Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers 


