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SAÍDAS DIÁRIAS DE 01/ABRIL a 31/OUTUBRO/2021 
ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL  
 
DIA 1 – KUALA LUMPUR 
Chegada ao aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, recepção 
pelo guia falando inglês e traslado ao hotel. Restante do dia livre 
para descanso. 
 

Nota: Os quartos estarão disponíveis após as 14h. 
 
Dia 2 – KUALA LUMPUR  
Café da manhã* Partida para dia de passeio em Kuala Lumpur     
(8 horas) com destaque à visita às Cavernas Batu, onde se 
encontra o mais importante templo hindu da Malásia. As 
cavernas estão localizadas a poucos quilômetros da cidade de 
Kuala Lumpur, dentro de um afloramento de calcário natural. O 
templo é dedicado a Lord Subramaniam e é o local onde o 
Festival Thaipussam é realizado todos os anos. Para apreciar 
plenamente a visita às grutas, é preciso estar preparado para 
subir os 272 degraus que conduzem à entrada principal das 
grutas. Nenhum nível específico de condicionamento físico é 
necessário, embora pessoas com problemas cardiorrespiratórios 
não sejam aconselhadas a escalar. O passeio continua com uma 
visita a uma pequena fábrica de batique, onde esta técnica de 
pintura é demonstrada, antes de prosseguir para o Royal 
Selangor Pewter, uma fábrica moderna, mas interessante, onde 
os produtos de estanho são habilmente feitos à mão. O passeio 
continua até o KLCC para uma grande sessão de fotos das torres 
gêmeas mais altas do mundo. Retornaremos ao hotel passando 
pelos jardins do lago, a Mesquita Nacional e a Plaza de la 
Independencia. De lá, faremos uma curta caminhada até o 
Mercado Central passando pela convergência dos rios Gombak e 

Klang em Masjid Jamek, um dos primeiros edifícios construídos 
em Kuala Lumpur. 
 
Dia 3 – KUALA LUMPUR / MALACCA / KUALA LUMPUR 
Café da manhã* Explore a cidade de Malaca e sua rica história 
de portugueses, holandeses, britânicos e japoneses e incluída 
pela Unesco na lista de Patrimônios da Humanidade. Foi 
colonizado por portugueses, holandeses, britânicos e japoneses 
durante sua ocupação de 400 anos. Uma vez lá, visitaremos o 
Bairro Holandês, que possui a famosa Igreja de Cristo, a Torre do 
Relógio e a Fonte Rainha Vitória. Em seguida, visitaremos a 
Puerta de Santiago e as ruínas da igreja de San Pablo revestidas 
por tumbas holandesas do século 17. A Puerta de Santiago é a 
famosa porta de La Formosa, a fortaleza portuguesa construída 
em 1511. Desfrute de um almoço em um restaurante local. Em 
seguida, iremos para a Morada das Nuvens Verdes 
Misericordiosas ou Cheng Hoon Teng, o mais antigo templo 
chinês ainda em funcionamento na Malásia, e o único onde 
podemos encontrar três doutrinas de crenças chinesas sob o 
mesmo teto. Iremos também à Mesquita Kampung Kling e ao 
Templo Hindu Vinayagar antes de caminhar pela Jonker Street, 
famosa por suas antiguidades. Assim que o itinerário for 
concluído, seu guia o levará de volta ao hotel.  
 
Dia 4 – KUALA LUMPUR   
Café da manhã* No horário indicado, traslado para o Aeroporto 
de Kuala Lumpur.   

 

 

*Uma taxa de turismo obrigatória de RM 10,00 (Ringgit Malaio) por quarto/por noite deverá ser paga diretamente ao hotel.   

 
O PACOTE INCLUI 

 3 pernoites nos hotéis acima mencionados ou em similares; 

 Café da manhã no hotel; 

 Traslados Aeroporto / Hotel /Aeroporto privativos com guia local falando inglês;  

 Passeios privativos com guia local falando espanhol;   

 Ingresso dos pontos turísticos mencionados no programa. 
 

                                                      

HOSPEDAGEM (ou similar) 

CIDADE TURÍSTICA SUPERIOR DELUXE GOLD DELUXE 

KUALA LUMPUR 
COSMO HOTEL 
Quarto Deluxe 

FOUR POINTS BY 
SHERATON CHINATOWN 

Quarto Deluxe 

PULLMAN KLCC 
Quarto Deluxe 

RITZ CARLTON  
Quarto Deluxe 

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano) 

Quarto 
Turística Superior Deluxe Gold Deluxe 

1 pessoa 
2 

pessoas 
3-5 

pessoas 
1 pessoa 

2 
pessoas 

3-5 
pessoas 

1 pessoa 
2 

pessoas 
3-5 

pessoas 
1 pessoa 

2 
pessoas 

3-5 pessoas 

Single 1.985,00 1.170,00 855,00 2.100,00 1.270,00 945,00 2.355,00 1.525,00 1.240,00 2.610,00 1.770,00 1.470,00 

Duplo ----- 1.020,00 705,00 ----- 1.075,00 750,00 ----- 1.185,00 900,00 ----- 1.310,00 1.010,00 

         KUALA LUMPUR (4 dias / 3 noites) – Pacote terrestre privativo   


