
 

LAOS, A BELEZA ESCONDIDA 
 

Pacote regular em espanhol - 3 dias (2 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 em 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. Em seguida, escalaremos o Monte Phousi 
que oferece uma vista panorâmica fantástica de Luang Prabang e 
do rio Mekong. Acomodações em Luang Prabang. 
 
Dia 3 – LUANG PRABANG 
Levantando às 05:30 para ver as filas de monges que deixam os 
pagodes para pedir comida aos habitantes locais e visitar o 
mercado da manhã; retorno ao hotel para tomar 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, para o templo de Wat Mai, depois 
para o templo de Wat Visoun. Visita também a Ock Pop Tock. 
Almoço em um restaurante local. Tempo livre até a transferência 
para o 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 
De 05 a 26/abril 590,00 311,00 317,00 715,00 540,00 555,00 920,00 640,00 655,00 1.030,00 690,00 715,00 

De 03/maio a 
27/setembro 

545,00 450,00 460,00 615,00 485,00 500,00 710,00 540,00 555,00 600,00 575,00 605,00 

De 04 a 25/outubro 590,00 485,00 495,00 715,00 540,00 555,00 920,00 640,00 655,00 1.030,00 690,00 715,00 
Nota: 1. Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 

 
 
O PACOTE INCLUI 
 2 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 
 Café da manhã e refeições indicadas; 
 Traslados e passeios com guia local falando espanhol; 
 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa; 
 Uma garrafa de água por dia de excursão. 

   

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 ou 
SANAKEO HOTEL 

Quarto superior/classic 

KIRIDARA 
Quarto deluxe vista 

para a montanha 

KIRIDARA 
Quarto premium 


