
 
 

MALÁSIA PENINSULAR - 2020 
 

Pacote privativo em espanhol - 7 dias (6 noites) – Mínimo de 2 passageiros 
 
Dia 1 – KUALA LUMPUR (Malásia) 
Chegada ao aeroporto internacional de Kuala Lumpur, recepção 
pelo guia falando espanhol e traslado ao hotel.  
Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – KUALA LUMPUR  
Café da manhã no hotel. Dia de passeio pela cidade de Kuala 
Lumpur. O passeio inclui: visitas a Thean Hou, o maior e mais 
antigo templo do sudeste asiático. Seguiremos em visita à rodovia 
federal e a um templo budista dos seis níveis também conhecido 
como o Templo da Deusa do Céu. Continuação até o Jardim 
Botânico Perdana, anteriormente conhecido como Taman Tasik 
Perdana ou Jardins do Lago, com parada na Mesquita Nacional e 
Praça da Independência. Visita à galeria da cidade de Kuala 
Lumpur e em seguida um breve passeio no Mercado Central, 
passando pela convergência do rio Gombak e Klang, em Masjid 
Jamek, um dos primeiros edifícios de Kuala Lumpur. Almoço 
incluso. A seguir, passeio por Chinatown e embarque no ônibus a 
caminho de Kamoung Baru, uma área típica da Malásia onde a 
maioria das casas ainda são construídas na arquitetura 
tradicional. Continuação para o KLCC para uma grande sessão de 
fotografia das torres gêmeas mais altas do mundo. 
 
Dia 3 – KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS 
Café da manhã no hotel. Partida em direção a Cameron 
Highlands. No caminho, visita às cavernas de Batu. Seguiremos 
por um caminho sinuoso na selva até chegarmos a uma pequena 
casa de Orang Asli; a área ao redor de Cameron Highlands é 
conhecida por sua alta população de nativos. Ao chegar a 
Cameron Highlands, visitaremos uma plantação de chá. Nota: A 
plantação de chá está fechada às segundas e feriados (e também 
às terças-feiras, se a segunda-feira anterior for feriado). 
 
Dia 4 – CAMERON HIGHLANDS / BELUM 
Café da manhã no hotel. Partida para a cidade real de Kuala 
Kangsar, onde visitaremos a Mesquita de Ubudiah. Em seguida, 

partida para Bukit Merah, o único centro de pesquisa de 
orangotangos da Malásia. Um curto passeio de barco no lago irá 
levá-lo até à ilha dos orangotangos, onde os primatas vagueiam 
livremente. Esta ilha serve como santuário de reprodução, bem 
como centro de conservação, pesquisa e educação para melhor 
compreender esta espécie ameaçada. Continuaremos em direção 
à Reserva Florestal Tropical de Belum, situada perto da fronteira 
com a Tailândia. Chegada à noite (cerca de 3 horas de Kuala 
Kangsar) e hospedagem em Belum. Jantar incluso.  
Nota: A visita à ilha dos orangotangos não é garantida devido à 
flutuação do nível da água no Lago Merah. 
 
Dia 5 – BELUM / PENANG 
Café da manhã no hotel. Partida para uma excursão a pé e de 
barco de aproximadamente duas horas e meia até a floresta de 
Belum. A excursão explora a variada flora e fauna da região, uma 
das florestas mais antigas e mais primitivas da Península da 
Malásia. Piquenique leve incluso. Por volta das 13:00, traslado ao 
resort para o check-out. Deixamos Belum em direção a Penang. 
Ao chegar à ilha, visita ao Templo Kek Lok Si, onde uma grande 
estátua dedicada à Deusa da Misericórdia domina a cena (se o 
tempo permitir. Caso não seja possível, a visita será no dia 
seguinte).  
 
Dia 6 – PENANG 
Café da manhã no hotel.  Dia de passeio pelas principais atrações 
da ilha de Penang. A visita inclui: Jardim Botânico, Fábrica Batik, 
Templo Tailandês do Buda Reclinado e o Templo da Birmânia. 
Traslado de carro pela Esplanada para admirar a arquitetura 
colonial dos edifícios circundantes, como o Khoo Kongsi, uma bela 
Moradia do Clã Chinês e um passeio a pé pela Rua da Harmonia. 
Após o passeio, retorno ao hotel. 
 
Dia 7 – PENANG 
Café da manhã no hotel. Em horário adequado, traslado ao 
aeroporto.

 

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

 
O PACOTE INCLUI 
 6 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.  

  

HOSPEDAGEM  
CIDADE HOTEIS 

KUALA LUMPUR DOUBLE TREE BY HILTON – quarto guest 
CAMERON HIGHLANDS STRAWBERRY PARK RESORT – quarto studio suíte 

BANDING ISLAND BELUM RAINFOREST RESORT – quarto deluxe Garden suíte 
PENANG ROYALE BINTANG – quarto superior 

PACOTE PRIVATIVO - PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) – Mínimo de 2 passageiros 
01 Abril 2020 a 31 Outubro 2020 

QUARTO 2 pax 3 a 5 pax 6 a 9 pax 
INDIVIDUAL USD 4.120,00 USD 2.910,00 USD 2.370,00 

DUPLO USD 3.500,00 USD 2.290,00 USD 1.750,00 
TRIPLO ----- USD 2.305,00 USD 1.765,00 

Nota: Preços sujeitos a alteração sem aviso prévio. 


