
 

TRIO ESPETACULAR: MIANMAR, VIETNÃ & CAMBOJA - 2020 
 

Pacote regular em espanhol - 10 dias (9 noites) -  Saídas aos sábados 
 
DIA 1 – YANGON 
Chegada ao aeroporto internacional de Yangon e recepção pelo guia 
local falando espanhol. No caminho para o hotel visita à Stupa Sule 
Paya, um ícone da cidade construída há mais de 2000 anos e que 
representa um dos pontos principais da vida social e política de 
Yangon. Continuação até o pagode Chauk htat Gyi que abriga o 
magnífico Buda reclinado. Prosseguimento para Karaweik, uma 
magnífica peça arquitetônica e imponente nas margens do lago 
Kandwagyi. Em seguida, visita ao mercado de Bogyoke (Scotts) que 
impressiona pela variedade de produtos comercializados (fechado às 
2ª feiras e feriados). O passeio termina com uma visita a um dos 
monumentos mais espetaculares do mundo, o majestoso pagode 
Swedagon. 
Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – YANGON / BAGAN  
Café da manhã* Traslado ao aeroporto de Yangon para embarque 
com destino a Bagan. Em Bagan visita ao pagode Shwezigon 
construído no século 11 pelo rei Anawratha como santuário religioso; 
aos templos Ku Byauk Gyi com murais requintados de cenas de 
Jataka; Khay Min Ga com uma vista panorâmica dos numerosos 
monumentos da cidade e Ananda com as quatro imagens de Buda em 
pé. Prosseguimento ao templo Manuha construído em 1059 e ao 
Templo Nanbaya, antiga residência do Rei Manuha. Visita também ao 
Templo Myimgaba Gu Byaukyi conhecido por suas pinturas 
protegidas pela UNESCO. Chegada ao pagode Bupaya ou a estupa 
Mingala Zedi para admirar o pôr do sol sobre o rio Ayeyarwaddy.  
 
Dia 3 – BAGAN / MANDALAY / MINGUN  
Café da manhã* Traslado ao aeroporto de Bagan para embarque com 
destino a Mandalay. Chegada e início do passeio pelo rio 
Ayeyarwaddy até Mingun, são 11 km com duração de 1 hora. Visita 
ao Sino Mingun, o maior do mundo com mais de 90 toneladas. 
Prosseguimento para Hsinbyume Paya e Mingun Paya um dos 
maiores chedis do mundo construído pelo Rei Bodaw Paya. Retorno 
a Mandalay de barco. Chegada e visita a Kalaga, onde fazem tapeçaria 
seguido de um belo entardecer em Mandalay Hill. 
 
Dia 4 – MANDALAY / AMARAPURA / BANCOC - HANOI  
Café da manhã* Início do passeio visitando o Pagode Mahamuni, o 
Palácio Real, o Pagode Kuthodaw, com o maior livro do mundo, com 
729 placas de mármores com escrituras budistas Theravada. 
Continuação para a ponte U Bein, construída em 1782 quando 
Amarapura era a capital real. Retorno a Mandalay. Traslado ao 
aeroporto para embarque com destino a Hanoi com conexão em 
Bangkok. Chegada a Hanoi e traslado ao hotel.  
 
Dia 5 – HANOI  
Café da manhã* Dia de visita em Hanói, 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 o símbolo de Hanoi, e ao Museu de 
Etnologia para admirar a fascinante cultura vietnamita. Almoço 
incluso. A seguir, visita à parte externa do Museu de Ho Chi Minh. 
Prosseguimento para o Pagode de Um Pilar, construído em 1049 em 
homenagem a Buda. Continuação para a 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 6 – HANOI / HALONG BAY 
Café da manhã* Partida para a Baía de Halong. Durante o trajeto até 
a baía, passagem 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 em Halong, embarque em um 
tradicional navio de madeira chamado de “Junco”. Almoço a bordo 
incluso.  Navegação 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 7 – HALONG BAY/ HANOI / SIEM REAP 
Continuação da navegação pela baía desfrutando das paisagens 
únicas do local. Para os interessados, haverá uma aula de Tai Chi no 
solarium do navio. Brunch a bordo. Desembarque no porto de Halong 
e prosseguimento de ônibus para o aeroporto de Hanoi para 
embarque com destino a Siem Reap. Chegada a Siem Reap e traslado 
para o hotel. 
 
Dia 8 – SIEM REAP   
Café da manhã* 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, a 
morada dos deuses segundo a crença hindu.  Esta obra de arte foi 
considerada o primeiro exemplo de arquitetura e arte clássica khmer. 
Sugestão para noite: jantar com dança Apsara. 
 
Dia 9 – SIEM REAP – TONLE SAP  
Café da manhã* Pela manhã, traslado a um povoado perto de Siem 
Reap de onde se embarcará num barco para visitar o lago Tonle Sap 
(o maior do Sudeste Asiático) que tem um papel muito importante na 
vida dos cambojanos. Almoço incluso. Tarde livre.   
 
Dia 10 – SIEM REAP 
Café da manhã* Traslado ao aeroporto de Siem Reap. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SAÍDAS GARANTIDAS AOS SÁBADOS 
Mínimo de 2 participantes 

ABRIL 4, 11, 18 ,25 
MAIO 2, 9, 16, 23, 30 
JUNHO 6, 13, 20, 27 
JULHO 4, 11, 18, 25 
AGOSTO 1, 8, 15, 22, 29 
SETEMBRO 5, 12, 19, 26 
OUTUBRO 3, 10, 17, 24, 31 
NOVEMBRO 7, 14, 21, 28 
DEZEMBRO 5, 12, 19, 26 
JANEIRO 2021 2, 9, 16, 23, 30  
FEVEREIRO 2021 6, 13, 20, 27 
MARÇO 2021 6, 13, 20, 27 

HOSPEDAGEM 
CIDADE TURÍSTICA  SUPERIOR  DELUXE  

YANGON RENO HOTEL SUMMIT PARKVIEW THE STRAND HOTEL 



 Nota: tipos de quarto conforme mencionados ou similar. 
 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 
Mínimo de 2 participantes 

TEMPORADA 
STANDARD SUPERIOR DELUXE 

SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO SINGLE DUPLO TRIPLO 
Abr & Out 2090 1595 1750 2330 1710 1860 3715 2355 2600 

Mai a Set 1830 1435 1570 2080 1560 1700 3270 2140 2400 

Nov a 23/Dez 2330 1780 1955 2595 1905 2075 4145 2625 2900 

25 a 30/Dez 2330 1780 1955 2595 1905 2075 4145 2625 2900 

24 & 31/Dez 2375 1810 2000 2655 1935 2120 4190 2655 2945 

Jan a Mar/21 2330 1780 1955 2595 1905 2075 4145 2625 2900 

Adicional de datas de festas especiais no Vietnã (30 de abril, 01 de maio, 02 de setembro) por pessoa 30 
Notas: 
1. Preços sujeitos à 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 possuem 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 

Yangon / Bagan / Mandalay 315 
Mandalay / Bangkok / Hanoi 1060 
Hanoi / Siem Reap 465 
OBS:  Tarifas sujeitas a alteração sem aviso prévio.  

SERVIÇOS OPCIONAIS 
My Village Show (traslados inclusos, sem guia) 70 
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) 60 

 
 
 

 
 
 

quarto deluxe quarto superior quarto deluxe suite 

BAGAN UMBRA HOTEL 
quarto standard 

TREASURE MYANMAR RESORT 
quarto superior 

AUREUM PALACE HOTEL 
Quarto Orchid Villa 

MANDALAY 
HOTEL MAGIC MANDALAY 

quarto superior 

THE LINK 78 MANDALAY BOUTIQUE 
HOTEL 

quarto deluxe 

MANDALAY HILL RESORT 
quarto deluxe 

HANOI FLOWER GARDEN 
quarto ROH 

LA BELLE VIE HANOI 
quarto deluxe 

PAN PACIFIC 
quarto deluxe 

HALONG BHAYA JUNCO  
 quarto deluxe 

BHAYA JUNCO 
quarto deluxe 

PARADISE LUXURY JUNCO  
 quarto deluxe 

SIEM REAP TREASURE OASIS 
quarto superior 

LOTUS BLANC RESORT 
quarto deluxe 

COURTYARD BY MARRIOTT 
quarto deluxe 

 

O PACOTE INCLUI 
• 8 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; 
 Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão. 
 

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). 


