SUDESTE ASIÁTICO | MALÁSIA CLÁSSICA 2022
MALÁSIA (7 dias / 6 noites) – Pacote terrestre regular
ROTEIRO COM GUIA FALANDO ESPANHOL
DIA 1 (seg) – 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 (ter) – KUALA LUMPUR
Café da manhã. Meio dia de passeio pela cidade com destaque às
Cavernas de Batu, o templo hindu mais importante da Malásia. As
cavernas estão localizadas a poucos quilômetros da cidade de
Kuala Lumpur, dentro de um afloramento natural de calcário.
Para apreciar plenamente a visita às grutas, é preciso estar
preparado para subir os 272 degraus que levam à entrada
principal das grutas. O passeio continua com uma visita a uma
pequena fábrica de batik, onde é demonstrada a técnica de
pintura batik, antes de prosseguir para o Royal Selangor Pewter,
uma fábrica moderna e interessante, onde os produtos de
estanho são habilmente trabalhados à mão.
Dia 3 (qua) – KUALA LUMPUR / CAMERON HIGHLANDS
Café da manhã. Partida em direção a Cameron Highlands.
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.
Dia 4 (qui) – CAMERON HIGHLANDS / BELUM
Café da manhã. Partida para a ilha da Fundação Bukit Merah
Orang Utan, o único centro de pesquisa de orangotangos na
Malásia peninsular e que serve como santuário de reprodução,
centro de conservação, pesquisa e educação para melhor
compreender esta espécie ameaçada. De Bukit Merah,

dirigiremos por cerca de uma hora até a cidade real de Kuala
Kangsar, onde visitaremos a Mesquita de Ubudiah.
Continuaremos em direção à Reserva Florestal Tropical de Belum,
situada perto da fronteira com a Tailândia. Chegada à noite (cerca
de 3 horas) 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 (sex) – BELUM / PENANG
Café da manhã. Partida para uma excursão 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
intocadas da Malásia. Almoço leve incluso. Por volta das 13:00,
traslado ao resort para o check-out. Deixamos Belum em direção
a Penang. Ao chegar à ilha, check-in no hotel.
Sugestões para levar na caminhada na selva: sapatos
confortáveis, poncho/capa de chuva, chapéu, protetor solar,
mochila pequena.
Dia 6 (sáb) – PENANG
Café da manhã. Dia de passeio pelas principais atrações da ilha
de Penang. A visita inclui: Templo Kek Lok Si, Jardim Botânico,
Templo Tailandês do Buda Reclinado, Templo da Birmânia,
Distrito Colonial ao redor da área da Esplanada, Khoo Kongsi, uma
bela casa do clã chinês e um passeio a pé pela rua armênia para
observar os murais modernos.
Dia 7 (ter) – PENANG
Café da manhã. Em horário adequado, traslado ao aeroporto.

SAÍDAS GARANTIDAS ÀS SEGUNDAS-FEIRAS
SETEMBRO
05, 12, 19, 26

MAIO

02, 09, 16, 23, 30

JUNHO

06, 13, 20, 27

OUTUBRO

JULHO

04, 11, 18, 25

NOVEMBRO

AGOSTO

01, 08, 15, 22, 29

DEZEMBRO

HOSPEDAGEM (ou similar)
CIDADE
HOTEL
KUALA LUMPUR
SENTRAL PUDU
CAMERON HIGHLANDS

STRAWBERRY PARK RESORT

BELUM

BELUM RAINFORESR RESORT

PENANG

ROYAL CHULAN

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;
• Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão.

JANEIRO/23

02, 09, 16, 23, 30

03, 10, 17, 24, 31

FEVEREIRO/23

06, 13, 20, 27

07, 14, 21, 28

MARÇO/23

06, 13, 20, 27

05, 12, 19, 26

---

---

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
SINGLE
DUPLO
USD 1.450,00
USD 1.170,00
Notas:
1. Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio.
2. Adicional nas temporadas altas (30/abr a 04/mai, 19/dez a
03/jan/23, 20 a 27/jan/23): USD 110,00 por pessoa

