
 

GRANDE INDOCHINA - 2020 
 

Pacote regular em espanhol - 14 dias (13 noites) - Saídas aos domingos

Dia 1 – LUANG PRABANG (Laos) 
Chegada a Luang Prabang, considerada a cidade mais bem preservada do 
sudeste da Ásia. A tranquilidade e o charme desta cidade, as vistas 
esplêndidas de sua paisagem natural e cultural fazem dela um dos lugares 
mais emblemáticos do Laos para se visitar. Ao chegar a Luang Prabang, 
recepção pelo guia falando espanhol e traslado ao hotel. Mais tarde, visita 
ao mercado noturno. Alojamento em Luang Prabang. Nota: Os quartos 
estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – LUANG PRABANG 
Café da manhã no hotel. Embarcaremos em um barco tradicional e 
faremos um cruzeiro no rio Mekong, que nos dará uma bela vista da 
paisagem da margem do rio: as aldeias tranquilas, os maravilhosos 
campos e florestas. Ao longo do caminho, parada na vila de Ban Xanghai, 
famosa pela elaboração de algumas das variedades de seu famoso vinho 
de arroz. Mais tarde, visitaremos as cavernas misteriosas de Pak Ou, duas 
cavernas conectadas e embaladas com milhares de estátuas de Buda de 
ouro lacadas com várias formas e tamanhos que os peregrinos deixaram 
em suas visitas ao longo dos anos. Almoço incluso. Depois das cavernas, 
retorno para Luang Prabang e visita ao Museu Nacional e ao antigo Palácio 
Real. A seguir, escalaremos o Monte Phousi, que oferece uma vista 
panorâmica fantástica de Luang Prabang e do rio Mekong. Acomodação 
em Luang Prabang. 
 
Dia 3 – LUANG PRABANG / HANOI (Vietnã) 
Café da manhã no hotel. Levantando às 05:30 para ver as filas de monges 
que deixam os pagodes para pedir comida aos habitantes locais e visitar 
o mercado de manhã, depois voltaremos ao hotel para o café da manhã 
e descansar um pouco. Em seguida, visita ao Wat Xieng Thong, o 
monumento mais importante e significativo do Laos, tanto pelo espírito 
quanto pela religião, pela história de seus reis e pela arte tradicional. 
Existem mais de vinte edifícios no complexo, incluindo santuários, 
pavilhões e residências, e em seus jardins há uma grande variedade de 
flores, arbustos e árvores ornamentais. Continuação para Wat Sane,  
templo de Wat Mai, depois para templo de Wat Visoun e também 
visitaremos o Ock Pop Tock. Almoço incluso. Tempo livre até a 
transferência para o aeroporto para embarque ao destino Hanoi. Chegada 
e traslado ao hotel. 
 
Dia 4 – HANOI 
Café da manhã no hotel. Dia de visita em Hanoi, capital do Vietnã que se 
destaca por ser a única cidade asiática com avenidas arborizadas, 
arquitetura colonial francesa, lagos tranquilos e templos orientais. Visita 
ao Templo da Literatura, a primeira universidade do país, fundada em 
1070 e considerada símbolo de Hanoi; e ao Museu de Etnologia para 
admirar a fascinante cultura vietnamita. Almoço incluso. A seguir, visita à 
parte externa do Mausoléu de Ho Chi Minh, desde a Praça Ba Dinh. 
Prosseguimento para o Pagode de Um Pilar, construído em 1049 em 
homenagem a Buda. Continuação para o Templo Ngoc Son, situado no 
meio do lago Hoan Kiem. Por fim, passeio panorâmico utilizando ciclo-
pousse (tipo de bicicleta-taxi) pelo bairro antigo de Hanoi. 
 
Dia 5 – HANOI / HALONG BAY 
Café da manhã no hotel. Partida para a Baía de Halong. Durante o trajeto 
até a baía, passaremos por ricas terras agrícolas do delta do rio Vermelho, 
oportunidade de ver a vida campestre e tradicional – um autêntico 
encontro com o Vietnã rural. Ao chegar a Halong, embarque em um 
tradicional navio de madeira chamado de “Junco”. Almoço a bordo 
incluso. Navegaremos pelas águas cor verde-esmeralda apreciando o belo 
cenário composto por diversas ilhas e cavernas. Jantar e alojamento a 
bordo. Sugestão: desfrutar de uma massagem, aprender cozinha 
vietnamita ou admirar o pôr do sol. 
 
Dia 6 – HA LONG BAY / HANOI / DA NANG / HOI AN 
Café da manhã no hotel. Exercícios de Tai chi contemplando o nascer do 
sol para os interessados. Brunch a bordo. Navegação rumo ao porto para 
desembarque. Prosseguimento de ônibus para o aeroporto de Hanoi e 
embarque em voo com destino a Da Nang (duração de 1h10). Chegada a 
Da Nang e traslado direto para o hotel na cidade de Hoi An. 
 
Dia 7 – HOI AN 
Café da manhã no hotel. Dia de visita em Hoi An, importante porto 
comercial na Ásia durante os séculos 17 e 18. Passeio de barco pelo rio 
Thu Bom, percorrendo as pequenas aldeias que margeiam o rio. Chegada 

ao bairro antigo e passeio a pé pelo centro da antiga cidade para conhecer 
Phung Hung (antiga casa dos mercadores), a ponte japonesa coberta, 
construída há mais de 400 anos, a sala de Phuc Kien, a antiga Casa Tan Ky, 
de arquitetura tradicional, a oficina de seda e o museu de história da 
cidade Sa Huynh. Almoço incluso. Tarde livre para desfrutar da praia, 
passear pelo colorido mercado do centro ou fazer compras. 
 
Dia 8 – HOI AN / DA NANG / HUE 
Café da manhã no hotel. Traslado para Da Nang e visita panorâmica pela 
cidade, ao Pagoda Linh Ung com uma preciosa vista da cidade e uma 
encantadora costa da Península Son Tra. Continuaremos pela estrada 
para a Hue, antiga capital imperial vietnamita, percorrendo o Hai Van Pass 
(oceano de nuvens) e apreciando a pitoresca praia de Lang Co. Chegada a 
Hue e traslado ao hotel. Almoço incluso. À tarde, visita ao Pagode de 
Thien Mu. Antes de retornar ao hotel, exploraremos um animado 
mercado de Dong Ba. 
 
Dia 9 – HUE / HO CHI MINH 
Café da manhã no hotel. Dia de visita em Hue incluindo a cidadela 
imperial, de onde a Dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945, e a 
Tumba de Imperador Minh Mang. Almoço incluso. Continuação até o 
Mausoléu de Imperador KhaiDinh e, em seguida, traslado ao aeroporto 
com destino a Saigon. Chegada e traslado ao hotel. 
 
Dia 10 – HO CHI MINH 
Café da manhã no hotel. Visita aos túneis de Cu Chi, um complexo 
impressionante de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do 
Vietnã. Regresso a Ho Chi Minh e almoço em restaurante local. À tarde, 
visita à cidade de Ho Chi Minh, ainda chamada de Saigon por muitos 
moradores locais, onde visitaremos o Palácio da Reunificação (visita 
externa), a antiga Central de Correios, a rua Nguyen Hue e a Prefeitura da 
cidade. Mais tarde podemos tomar um autêntico café vietnamita, que 
será a melhor forma de terminar o dia. 
 
Dia 11 – HO CHI MINH / SIEM REAP (Camboja) 
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque com 
destino a Siem Reap. Chegada e traslado ao hotel. À tarde, visita ao 
conjunto de Templos Rolous: o Preah Ko, o templo montanha de Bancoc 
e o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de água do 
Baray. Nota: os visitantes devem usar roupas discretas e respeitosas, 
como blusas ou camisas que envolvam braços, ombros; as saias devem 
ser longas cobrindo as pernas (não são permitidos minissaias ou shorts). 
 
Dia 12 – SIEM REAP 
Café da manhã no hotel. Pela manhã, saída em Tuk-Tuk (triciclo 
motorizado com cabine) até a Portão Sul, de onde se pode contemplar as 
impressionantes estátuas representando o movimento do oceano; a 
antiga capital de Angkor Thom (séc.12); o Templo Bayon com 54 torres 
decoradas com 200 rostos sorridentes; os terraços do rei leproso e dos 
elefantes e as câmaras reais. Continuação ao Templo Ta Prohm, um dos 
mais espetaculares templos que se mantém preservado desde sua 
descoberta e que guarda grande parte de seu mistério. Almoço incluso. À 
tarde, traslado em ônibus para conhecer o mais famoso de todos os 
templos: Angkor Wat (Patrimônio da Unesco) com cinco torres que 
representam os cinco picos de Meru; os muros que os rodeiam são as 
montanhas e o vale que os rodeia, o oceano.  Esta obra de arte foi 
considerada o primeiro exemplo de arquitetura e arte clássica Khmer. 
 
Dia 13 – SIEM REAP / PHNOM PENH 
Café da manhã no hotel. De manhã, assistiremos a uma cerimônia budista 
com monges em Pagoda. Aprenderemos mais do budismo e como a 
religião afeta a cultura cambojana. A cerimônia termina com uma oração 
dos monges para distribuir a sorte. Continuação para conhecer os 
Templos Bantey Srei e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almoço incluso. 
No caminho de volta, visita aos artesanatos D’Angkor – um centro de 
ajuda aos jovens cambojanos para manter o artesanato tradicional. 
Traslado ao aeroporto de Siem Reap para embarque com destino a 
Phnom Penh. Chegada e traslado ao hotel. 
 
Dia 14 – PHNOM PENH 
Café da manhã no hotel. Dia de visita em Phnom Penh conhecendo o 
Museu Nacional, o Pagode de Plata, o Palácio Real e Wat Phnom. Traslado 
ao aeroporto.



 
 

 

Nota: Hotéis e tipos de quarto conforme mencionados ou similares. 
  

PACOTE REGULAR –   PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) - mínimo de 2 participantes 

TEMPORADA 
STANDARD (USD) SUPERIOR (USD) DELUXE (USD) GOLD DELUXE (USD) 

Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo Indiv. Duplo Triplo 
Abril & 

outubro 
2.765,00 2.060,00 2.200,00 3.235,00 2.280,00 2.410,00 4.370,00 2.795,00 2.965,00 5.175,00 3.190,00 3.310,00 

Maio & 
setembro 

2.495,00 1.865,00 1.985,00 2.870,00 2.045,00 2.155,00 3.915,00 2.540,00 2.745,00 4.645,00 2.905,00 3.085,00 

Notas:  
1. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 
2. As tarifas dos quartos Triplos são mais caras porque o barco que faz o cruzeiro pela baía de Halong (Bhaya Junco, Paradise Luxury Cruise) não possui 
cabines com 3 camas. Neste caso, os hóspedes serão acomodados em 1 cabine Dupla + 1 Cabine Single. 

 

SUPLEMENTOS – PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
PASSAGENS AÉREAS – Classe econômica – Taxas inclusas 

Luang Prabang / Hanói 

1.320 
Hanói / Da Nang 
Hue / Ho Chi Minh 
Ho Chi Minh / Siem Reap 
Siem Reap / Phnom Penh 
OBS:  Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.  

SERVIÇOS OPCIONAIS 
Entrada para My Village Show 50 
Passeio a My Son (mínimo de 2 pessoas) 95 
Passeio a Tra Que (mínimo de 2 pessoas) 120 
Passeio a Ponte Golden Bridge (mínimo de 2 pessoas) 175 
Passeio a Ponte Golden Bridge (em regular) somente no Sábado parte da tarde 145 
Entrada para A O Show 50 
Visita ao Centro de Artesanato de Angkor (com guia em espanhol) 30 
Jantar com dança Apsara em restaurante local (traslados inclusos, sem guia) 45 
Jantar com dança Apsara no restaurante Apsara Theater (traslados inclusos, sem guia) 55 

 
O PACOTE INCLUI 
 12 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares e 1 noite no barco; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol, exceto durante o cruzeiro (o atendimento será feito pela tripulação do barco em inglês); 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa. 

 
Notas importantes: 
1. Passagem aérea dos trechos mencionados não inclusos no pacote (ver tabela de preços); 
2. Consulte os voos programados para se adequar ao roteiro;  
3. Em caso de atraso de mais de 3 horas do voo de chegada, será aplicado um adicional de USD 40,00 por passageiro (mínimo de 2); 
4. Em caso de chegada do voo antes das 7h da manhã ou após as 21h, será aplicado um adicional de USD 25,00 por passageiro (mínimo de 2). 

PACOTE REGULAR - SAÍDAS GARANTIDAS AOS DOMINGOS - mínimo de 2 participantes  
ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO 

5, 12, 19, 26 3, 10, 17, 24, 31 7, 14, 21, 28 5, 12, 19, 26 2, 9, 16, 23, 30 6, 13, 20, 27 4, 11 ,18, 25 

HOSPEDAGEM  
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE  GOLD DELUXE 
LUANG 

PRABANG 
VILLA CHITDARA 
quarto standard 

SANCTUARY HOTEL 
quarto superior 

KIRIDARA 
quarto deluxe mountain view 

KIRIDARA 
quarto premium 

HANÓI FLOWER GARDEN 
quarto ROH 

LA BELLE VIE 
quarto deluxe 

PAN PACIFIC HANOI 
quarto deluxe 

MELIA HANOI 
quarto deluxe 

HALONG BAY BHAYA JUNCO 
quarto deluxe 

BHAYA JUNCO 
quarto deluxe 

PARADISE LUXURY CRUISE 
quarto deluxe window 

PARADISE LUXURY CRUISE 
quarto deluxe window 

HOI AN EMM HOI AN 
quarto ROH 

LA RESIDENCIA HOTEL & SPA 
quarto junior suite 

ALLEGRO HOTEL 
quarto junior suite 

ALLEGRO HOIAN  
HOTEL & SPA 

quarto little suite 

HUE 
ROMANCE HUE 

quarto ROH 
MOONLIGHT HUE 

quarto ROH 
PILGRIMAGE VILLAGE HUE 

quarto deluxe 
PILGRIMAGE VILLAGE HUE 

quarto premium deluxe 

HO CHI MINH 
CITITEL PARK VIEW SAIGON 

quarto ROH 
INNSIDE BY MELIA 

quarto deluxe 
INNSIDE BY MELIA 
quarto premium 

LE MERIDIEN SAIGON HOTEL 
quarto premier classic city view 

SIEM REAP TREASURE OASIS HOTEL 
quarto superior 

LOTUS BLANC RESORT 
quarto deluxe 

COURTYARD MARRIOTT 
quarto deluxe 

SOFITEL ANGKOR 
quarto superior 

PHNOM PENH SAMSARA 
quarto superior 

SUN & MOON, URBAN HTL 
quarto deluxe 

ROSEWOOD PHNOM PENH 
quarto executive 

ROSEWOOD PHNOM PENH 
quarto executive 


