SUDESTE ASIÁTICO | MEMÓRIAS DA ÁSIA 2021
VIETNÃ, LAOS, CAMBOJA, TAILÂNDIA & SINGAPURA (15 dias / 14 noites) – Pacote terrestre privativo
ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL
DIA 1 – HANÓI (Vietnã)
Chegada ao aeroporto Internacional de Hanói, recepção pelo
guia falando espanhol e traslado ao hotel.
Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h.
Sugestões: desfrutar de uma massagem relaxante, passear e
tomar um café no Lago Hoan Kiem ou fazer compras no Bairro
Antigo.
Dia 2 – HANÓI / HALONG BAY
Café da manhã* Partida para uma viagem de 1 dia/noite de
cruzeiro pela 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 a Halong,
embarque a bordo da tradicional embarcação de madeira junco.
Almoço a bordo incluso. Navegação pelas águas cor verdeesmeralda apreciando o belo cenário composto por diversas
ilhas e cavernas. Jantar e alojamento a bordo.
Sugestões: desfrutar de uma massagem, aprender a culinária
vietnamita ou admirar o pôr do sol.
Dia 3 – HALONG / HANÓI
Ao amanhecer, exercícios de Tai chi contemplando o nascer do
sol para os interessados. Brunch a bordo. Navegação rumo ao
porto para desembarque. Prosseguimento para o hotel em
Hanói e tarde livre.
Passeio Opcional: Meio dia de City Tour em Hanói
A primeira parada será no complexo de Ho Chi Minh, onde
visitaremos o mausoléu, construído para abrigar os restos
mortais de Ho Chi Minh, fundador do Vietnã do Norte. A
construção do edifício é baseada na Praça Vermelha de Moscou.
A seguir, visitaremos a casa de Ho Chi Minh, onde ele morou e
trabalhou de 1958 a 1968. No andar térreo, Ho Chi Minh realizou
sua corte marcial ao redor da mesa de conferência. A próxima
parada é o Pagode Mot Cot, construído pelo imperador Ly Thai
Tong, que reinou de 1028 a 1054. Foi reconstruído no século 13,
destruído pelos franceses no século 20 e reconstruído pelo novo
governo vietnamita. Originalmente era o centro de uma série de
pagodes. Em seguida, visitaremos o Templo da Literatura
também chamado de Santuário do Príncipe. Finalizamos o
passeio com um tour pela cidade antiga.
Dia 4 – HANÓI  LUANG PRABANG (Laos)
Café da manhã* Traslado ao aeroporto de Hanói para embarque
com destino a Luang Prabang, considerada a cidade mais bem
preservada do Sudeste Asiático. A tranquilidade e o encanto
desta cidade, as esplêndidas vistas da sua paisagem natural e
cultural tornam-na um dos locais mais emblemáticos para visitar
no Laos. Após a chegada em Luang Prabang, traslado para o
hotel.

Dia 5 – LUANG PRABANG
Café da manhã* Após o café da manhã, embarcaremos em um
barco tradicional para um cruzeiro no rio Mekong, que nos dará
uma bela vista da paisagem da margem do rio com suas aldeias
ribeirinhas, os campos e florestas. Seguiremos em visita às
misteriosas cavernas de Pak Ou, duas cavernas conectadas e
embaladas com milhares de estátuas de Buda laqueadas de ouro
de várias formas e tamanhos que os peregrinos deixam em suas
visitas. Almoço incluso em restaurante local. À tarde,
visitaremos o Museu Nacional, o antigo Palácio Real e subiremos
o Monte Phousi para uma fantástica vista panorâmica de Luang
Prabang e do rio Mekong. Mais tarde, visita ao colorido mercado
noturno de Luang Prabang.
Dia 6 – LUANG PRABANG  SIEM REAP
Neste dia, levantaremos cedo às 5h30 para ver as filas de
monges desfilando de seus pagodes para receber ofertas do
povo (geralmente comida). A seguir, iremos visitar o mercado
local e de lá retornaremos ao hotel para café da manhã e
descanso. Em seguida, visitaremos Wat Xieng Thong, o
monumento mais importante e significativo do Laos, tanto pela
religião, pela história de seus reis e pela arte tradicional. São
mais de vinte edifícios no complexo, entre santuários, pavilhões
e residências, e em seus jardins existe uma grande variedade de
flores, arbustos e árvores ornamentais. Continuaremos nosso
tour para Wat Sane, Templo Wat Mai, Templo Wat Aham e
também visitaremos o Ock Pop Tock e Wat Phon Phao. Almoço
em um restaurante local. Tempo livre até traslado ao aeroporto
para embarque com destino a Siem Reap. Chegada e traslado ao
hotel.
Dia 7 – SIEM REAP
Café da manhã* Pela manhã, saída em tuk-tuk (triciclo
motorizado com cabine) até o Portão Sul, de onde se pode
contemplar suas 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
os aposentos reais. Continuação ao templo Ta Prohm, um dos
mais espetaculares templos que se mantém preservado desde
sua descoberta e mantém grande parte de seu mistério.
Almoço incluso. À tarde, visitaremos 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. Mais
tarde, apreciaremos o pôr do sol no templo Pre Rup. Retorno ao
hotel e pernoite em Siem Reap.
Sugestão para noite: jantar com dança apsara.

Dia 8 – SIEM REAP  BANGCOC (Tailândia)
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.
Após, traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Bangcoc. Chegada em Bangcoc, recepção e traslado ao hotel.

Dia 12 – KOH SAMUI
Café da manhã* Dia livre.

Dia 9 – BANGCOC
Café da manhã* Meio dia de passeio iniciando pela visita ao
Templo Wat Traimit que abriga o maior Buda em ouro maciço
que mede quase cinco metros de altura, com um peso de cinco
toneladas e meia. Continuação para Wat Po, o templo do Buda
Reclinado que mede 46 metros de comprimento e está coberto
de ouro. Prosseguimento para o Palácio Real que, além de ser
um dos mais belos exemplos das cortes de Sião (nome anterior
da Tailândia), abriga o maravilhoso Buda de Esmeralda, o mais
venerado no país. Almoço incluso em restaurante local. Mais
tarde, desfrute de uma massagem de aroma terapia por 90
minutos. Retorno ao hotel e restante do dia livre.

Dia 14 – SINGAPURA
Café da manhã* Partida para meio dia de passeio pelo Distrito
Cívico, passando pelo Padan, o Clube de Críquete, a histórica
Casa do Parlamento e o Supremo Tribunal Federal. Em seguida,
faremos uma parada no Merlion Park para apreciar a vista da
Marina Bay, sem perder a oportunidade de nos fotografarmos
com o Merlion, uma criatura mitológica meio leão, meio peixe.
Em seguida, visitaremos Chinatown, incluindo visitas ao templo
budista Buddha Relice e ao templo hindu Srí Mariamman.
Seguiremos para o National Orchid Garden, localizado dentro do
Singapore Botanic Gardens, que exibe um grande número de
60.000 orquídeas. Nossa última parada será em Little India que
nos cativará com o aroma de incenso e especiarias. Retorno para
o hotel e tarde livre.

Dia 10 – BANGCOC
Café da manhã* Dia livre.
Dia 11 – BANGCOC  KOH SAMUI
Café da manhã* Traslado para o aeroporto para embarque em
voo doméstico com destino a Koh Samui, a segunda maior ilha
da Tailândia. Chegada e Koh Samui, recepção e traslado para o
hotel.

Dia 13 – KOH SAMUI  SINGAPURA
Café da manhã* Traslado para o aeroporto de Koh Samui para
embarque com destino a Singapura. Chegada em Singapura e
traslado ao hotel.

Dia 15 – SINGAPURA
Café da manhã* No horário indicado, traslado para o Aeroporto
de Singapura.
**Fim dos nossos serviços**

HOSPEDAGEM
CIDADE

STANDARD

SUPERIOR

DELUXE

HANÓI

FLOWER GARDEN HOTEL
Quarto ROH

LA BELLE VIE HANOI
Quarto Deluxe

PAN PACIFIC HANOI
Quarto Deluxe

BHAYA JUNCO
Quarto Deluxe
VILLA CHITDARA
SANCTUARY HOTEL ou SANAKEO HOTEL
LUANG PRABANG
Quarto Standard
Quarto Superior/Classic
TREASURE OASIS HOTEL
LOTUS BLANC RESORT
SIEM REAP
Quarto Superior
Quarto Deluxe
EASTIN GRANDE
PULLMAN G
BANGCOC
Quarto Superior
Quarto Deluxe
THE SARANN
CHAWENG REGENT
KOH SAMUI
Quarto Deluxe
Quarto Deluxe
YORK HOTEL
PARK HOTEL CLARKE QUAY
SINGAPURA
Quarto Superior
Quarto Superior
Nota: tipos de quarto conforme mencionados ou similar.
HALONG BAY

PARADISE LUXURY JUNCO
Quarto Deluxe Window
KIRIDARA
Quarto Deluxe Mountain View
SOFITEL ANGKOR
Quarto Superior
PENINSULA
Quarto Deluxe
MELATI BEACH RESORT & SPA
Quarto Grand Deluxe
PAN PACIFIC HOTEL
Quarto Deluxe

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Abril & Outubro
Turística

Superior

Deluxe

Quarto
1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

Single

7.005,00

5.105,00

4.700,00

7.485,00

5.625,00

5.220,00

9.670,00

7.870,00

7.465,00

Duplo

-----

3.780,00

3.375,00

-----

3.995,00

3.590,00

-----

5.090,00

4.685,00

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Maio a Setembro
Turística

Superior

Deluxe

Quarto
1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

1 pessoa

2 pessoas

3-4 pessoas

Single

6.840,00

4.945,00

4.545,00

7.225,00

5.365,00

4.965,00

9.230,00

7.435,00

7.045,00

Duplo

-----

3.685,00

3.285,00

-----

3.855,00

3.455,00

-----

4.860,00

4.470,00

SUPLEMENTOS – PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
KOH SAMUI

Hotel

Período

Suplemento para 2 noites

The Sarann

16 Jul – 31 Ago

50,00

01 – 30 Abr

80,00

16 Jul – 31 Ago

110,00

01 – 30 Abr

60,00

16 Jul – 31 Ago

140,00

Chaweng Regent

Melati Beach Resort & Spa

PASSAGEM AÉREA – Classe econômica – Taxas inclusas
Hanoi  Luang Prabang  Siem Reap  Bangcoc  Koh Samui  Singapura

1970,00

OBS: Tarifa sujeita a alteração sem aviso prévio.
SERVIÇOS OPCIONAIS
City Tour em Hanói (Dia 3)

70,00

Jantar com dança Apsara em restaurante local (Dia 7) (traslados inclusos, sem guia)

40,00

Jantar com dança Apsara no restaurante Apsara Theater (Dia 7) (traslados inclusos, sem guia)

50,00

Notas importantes:
1. Preços não válidos nos períodos da Fórmula 1 em Singapura (Set), Communic Asia Singapura (Jun), Sibos Singapura (09-14 Out), ITB
Singapura (26-28 Out) e outras datas de eventos e conferências nos países visitados neste programa;
2. Passagens aéreas internas não inclusas (ver suplemento acima);
3. Em caso de atraso de mais de 3 horas no voo de chegada em Hanói (Dia 1), será aplicado um adicional de USD 45,00 por passageiro
(mínimo de 2);
4. Em caso de chegada do voo em Hanói (Dia 1) ser antes das 7h da manhã ou após as 21h, será aplicado um adicional de USD 30,00 por
passageiro (mínimo de 2).

O PACOTE INCLUI

13 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares + 1 noite no barco em Halong Bay;

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.

