
                            EXCURSÃO CENTURY TRAVEL  
 

              SUDESTE ASIÁTICO 2023 
                   Singapura, Vietnã, Camboja & Tailândia  

                          Saída: 11 de fevereiro – 20 dias de viagem 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   O pacote inclui 
 
✓ Passagem aérea da Qatar Airways em classe econômica  
✓ Passagens aéreas dos voos Singapura/Hanói/Da Nang/Ho 

Chi Minh/Siem Reap/Bancoc 
✓ Hospedagem nos hotéis mencionados ou em similares 

com café da manhã 
✓ Visitas de acordo com o itinerário com guias locais de 

língua espanhola 
✓ Passeio terrestre conforme programa em ônibus com ar 

condicionado 
✓ Refeições mencionadas (15 cafés da manhã + 1 brunch + 

12 almoços + 3 jantares) 

✓ Todas as taxas de entrada, conforme indicado no passeio 
✓ Passeio em cyclo pousse e em tuk tuk 
✓ Barco compartilhado na Baía de Halong, passeio de 

barco no Rio Thu Bon em Hoi An, barco no Lago Tonle 
Sap 

✓ Bilhete para o espetáculo de marionetes na água 
✓ Uma garrafa de água e toalha por dia de excursão 
✓ Gorjetas para motoristas, guias e carregadores de malas 

nos hotéis 
✓ Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de 

até USD 75 mil, incluindo USD 30 mil para Covid-19 
✓ Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a 

viagem para grupo com mínimo de 15 participantes. 
 

 

Preços por Pessoa (em dólar americano)  Acomodação em quarto 

Individual Duplo Triplo 

Completo com aéreo e terrestre USD 8.910,00 USD 7.280,00 USD 7.240,OO 

Taxas de embarque (sujeitas a alteração) USD 490,00 
Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento.  

Forma de pagamento: 20% de entrada (à vista) + saldo em até 05 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard, Amex e Elo.  
Nota: Valores válidos para mínimo de 15 pagantes 

 

Notas importantes: 
Se, no período de 60 dias anteriores à data de início da viagem, os países que fazem parte deste roteiro adotarem medidas de restrições 
de entrada de turistas vindos do Brasil que torne inviável a concretização da viagem, a Century Travel poderá decidir pelo seu 
cancelamento. Os participantes terão a opção de manter os valores pagos como crédito para uma futura viagem pela Century Travel ou 
de receber reembolso integral sem multas (taxas administrativas poderão ser cobradas dependendo da forma de pagamento).  
 

Testes RT-PCR negativos contra a Covid-19 ou comprovantes de vacinação contra esta doença poderão fazer parte das exigências das Cias. 
Aéreas, hotéis, governos e prestadores de serviços, ocasionando despesas extras. Esclarecemos que tais despesas não estão inclusas nos 
preços do pacote e deverão ser custeadas pelos próprios passageiros. 

 

Consulte seu Agente de Viagem! 
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ROTEIRO DE VIAGEM – FEVEREIRO 2023  
 

1 11/02 
sáb 

São Paulo 
Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 12/02 
dom 

São Paulo   Doha   
03:50 – Embarque no voo QR 774 (Qatar) com destino a Doha. 
23:30 – Chegada ao Aeroporto de Doha e tempo de espera pelo voo de conexão.  

3 13/02 
seg 

Doha   Singapura   
02:20 – Embarque no voo QR 946 com destino a Singapura. 
14:55 – Chegada no Aeroporto Internacional de Singapura, recepção pelo guia local seguido de traslado ao hotel. 
Tempo livre até o check-in no hotel de acordo com a disponibilidade (os quartos geralmente estão disponíveis a partir 
das 14:00 ~ 15:00). 

4 
14/02 

ter 

Singapura 
Café da manhã no hotel. Dia de passeio pela cidade começando por Little 
India para uma visita ao mercado local. Prosseguimento para o Parque 
Merlion para tirar ótimas fotos da Marina Bay e Chinatown e  visita ao 
Templo Thian Hock Keng, um antigo templo budista-taoísta em Singapura. 
Continuação para o Jardim Botânico de Singapura e acesso ao Jardim 
Nacional de Orquídeas. O almoço será servido no The Halia. A seguir, visita 
ao Gardens by the Bay (foto), sem dúvida um dos mais impressionantes e 
audaciosos jardins já construídos no mundo. Explore o Flower Dome, a maior estufa de vidro do mundo, e passeie 
entre oliveiras antigas e baobás raros das regiões frias e secas do Mediterrâneo e das regiões subtropicais enquanto 
observa a mudança da exibição floral sazonal. 

5 
15/02 
qua 

Singapura  Hanói (Vietnã) 
Café da manhã no hotel seguido de traslado ao aeroporto para embarque com destino a Hanói. Chegada ao aeroporto 
de Hanói, recepção pelo guia local e traslado para o hotel. Após o check-in, almoço em restaurante local. À tarde, 
faremos um passeio panorâmico de riquixá pelo bairro antigo de Hanói, também conhecido como bairro das 36 ruas, 
já que em sua época era conhecido pelo comércio dos artesãos que lá moravam e pelas oficinas que ali existiam. Mais 
tarde, visitaremos o Templo Ngoc Son localizado no meio do Lago Hoan Kiem. Retorno ao hotel e noite livre. 

6 
16/02 

qui 

Hanói 
Após o café da manhã no hotel, iniciaremos as visitas a Hanói, a capital do 
Vietnã e a única cidade asiática com avenidas arborizadas, arquitetura 
colonial francesa, lagos tranquilos e templos orientais. Passaremos pelo 
Mausoléu de Ho Chi Minh - praça Ba Dinh; continuaremos até o One Pillar 
Pagoda, construído em 1049 pelo imperador Ly Thai Tong, que reinou de 
1028 a 1054, construído em madeira sobre um único pilar de pedra e foi 
projetado à semelhança de uma folha de flor de lótus em homenagem a 
Buda. O passeio inclui uma visita ao Templo da Literatura, a primeira 
universidade do país, fundada em 1070 e considerada símbolo de Hanói. Almoço em um restaurante local. A seguir, 
teremos uma experiência com flores e sua forma tradicional de decorá-las. Visitaremos uma floricultura artesanal para 
ver como são feitos os buquês tradicionais da arte espiritual vietnamita. Os hóspedes aprenderão a reconhecer flores 
exóticas enquanto preparam uma oferenda floral espiritual. No caminho para a loja de flores, passaremos pelo Mural 
de Mosaico de Cerâmica de Hanói (foto). Por fim, assistiremos ao tradicional Show das Marionetes na água. 

7 
17/02 

sex 

Hanói           Baía de Halong 
Após o café da manhã no hotel, seguiremos para Halong Bay (foto), que 
significa “o dragão que desce do mar” em vietnamita. Embarque em uma 
típica embarcação “JUNCO” com o qual navegaremos por 2 dias & 1 noite 
por toda a baía. Almoço a bordo. Em seguida, continuaremos navegando e 
descobrindo milhares de ilhas e ilhotas com vegetação abundante que 
emergem na baía com suas formas inusitadas. As águas cor de esmeralda 
levam-nos a explorar ilhas sublimes como a Ilha Tortuga, a Ilha do Cão, a 
Ilha da Cabeça do Homem, etc. Devido à sua beleza única, a Baía de Halong 
foi declarada Patrimônio Mundial da UNESCO em 1994 e incluída na lista das Sete Maravilhas Naturais do Mundo 
desde 2011. Além da contemplação da paisagem, aproveitamos o tempo com algumas atividades opcionais como 
nadar, andar de caiaque ou participar de uma demonstração de culinária vietnamita no terraço do navio. Jantar e 
alojamento a bordo. 

8 
18/02 

sáb 

Baía de Halong        Hanói   Da Nang        Hoi An 
Continuamos navegando pela baía desfrutando de suas paisagens únicas. Ao nascer do sol e, para os interessados, 
haverá uma aula de Tai Chi no terraço do solário. Desfrutaremos de um excelente brunch para recarregar as baterias 
e começar nosso retorno à terra. Desembarque no cais de Halong, de onde seguimos para Hanói por estrada até o 
aeroporto para embarque com destino a cidade de Da Nang. Na chegada, traslado direto para Hoi An (aprox. 30 min.) 
e pernoite no hotel. 
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9 
19/02 
dom 

Hoi An 
Após o café da manhã, iniciamos a visita à cidade de Hoi An, importante 
porto comercial nos séculos XVII e XVIII, cuja arquitetura e estilo de vida 
descontraído pouco mudaram nos últimos anos. Faremos um passeio 
de barco pelo rio Thu Bon, passando pelas pequenas aldeias que 
margeiam o rio. Chegada ao bairro antigo, de onde começamos o 
passeio a pé pelo centro da cidade velha para visitar Phung Hung 
(Antiga Casa dos Comerciantes), a Ponte coberta japonesa (foto), com 
mais de 400 anos, o salão Phuc Kien, a antiga Tan Ky House com sua 
arquitetura tradicional e o museu de história da cidade “Sa Huynh”. 
Almoço em restaurante. Tarde livre para curtir a praia, passear pelo 
colorido mercado do centro ou fazer compras. Pernoite em Hoi An. 

10 
20/02 

seg 

Hoi  An          Da Nang   Ho Chi Minh 
Café da manhã no hotel seguido de check-out. Partiremos para Ba Na 
Hills, cujo acesso é feito no teleférico mais longo do mundo. Esta rota 
de cinco quilômetros cria a sensação de estar viajando para o futuro e 
oferece vistas espetaculares de Da Nang e das florestas circundantes. 
Aqui você poderá visitar uma réplica de uma cidade medieval francesa 
com jardins e antigas vinícolas, bem como o Linh Ung Pagoda com uma 
estátua de Buda de 27m de altura. Vamos agora para a segunda 
estação do teleférico, para subir ao topo de Ba Na e desfrutar de uma 
vista espetacular de Da Nang. Após, visita à famosa Golden Bridge (foto), com 1.400 metros de comprimento e que 
é sustentada por um par de mãos gigantes. Almoço em restaurante local. Seguiremos para o aeroporto de Da Nang 
para embarque com destino a Ho Chi Minh. Chegada e traslado para o hotel. 

11 
21/02 

ter 

Ho Chi Minh 
Após o café da manhã no hotel, traslado para visitar os Túneis de Cu 
Chi, um impressionante complexo de túneis subterrâneos com mais de 
200 km que foi utilizado durante a Guerra do Vietnã. Retorno para Ho 
Chi Minh e almoço incluso em restaurante local. À tarde, seguiremos 
com o passeio com uma parada para fotos do Prédio da Prefeitura, 
caminhada pelo calçadão da Rua Nguyễn Huệ, visita à Catedral de 
Notre Dame, construída entre os anos de 1863 e 1880; ao prédio do 
Correio Central, uma mistura de arquitetura gótica, renascentista e 
com influências francesas e à parte externa da Opera House (foto), um 
exemplar da arquitetura colonial francesa com uma forma idêntica à Ópera Garnier de Paris. Para finalizar o dia, 
faremos um passeio de Barco pelo Rio Saigon com jantar a bordo. 

12 
22/02 
qua 

Ho Chi Minh  Siem Reap (Camboja) 
Café da manhã no hotel e check-out. Visitaremos o Palácio da Reunificação e o Mercado Ben Thanh, uma atração 
imperdível com mais de três mil barracas onde se vende de tudo um pouco: roupas, sapatos, acessórios, suvenires 
e, claro, uma seção inteira dedicada à gastronomia local. Almoço incluso. Seguiremos para o aeroporto para 
embarque com destino a Siem Reap no Camboja.  Chegada e traslado para o hotel. 

13 
23/02 

qui 

Siem Reap  
Café da manhã no hotel. Partida em Tuk–Tuk (veículo típico no Sudeste 
Asiático), até o Portão Sul, de onde se podem ver as suas 
impressionantes estátuas que representam o movimento do oceano. 
Seguiremos para a antiga capital de Angkor Thom (século XII) onde 
visitaremos o Templo de Bayon com suas 54 torres decoradas com 200 
rostos sorridentes de Avolokitesvara, os Phimeanakas, o Terraço do Rei 
Leproso e o Terraço dos Elefantes. Em seguida, visita ao Templo Ta 
Prohm, um dos templos mais espetaculares da região. Almoço em um 
restaurante local. À tarde, visitaremos o mais famoso de todos os 
templos, Angkor Wat (foto), declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Esta obra de arte do século XII é 
considerada entre os historiadores de arte o exemplo mais antigo da arquitetura e arte clássicas do Khmer. À noite, 
assistiremos a um espetáculo de Dança Apsara com jantar incluso. 

14 
24/02 

sex 

Siem Reap  
Café da manhã no hotel. Pela manhã, visitaremos o Les Chan tiers Ecoles Artisans D' Angkor - o centro que ajuda os 
jovens cambojanos a manter o artesanato tradicional vivo. Visitaremos também o Angkor Silk Farm e o Museu 
Nacional D'Angkor. Almoço em um restaurante local. Seguiremos para uma cidade próxima a Siem Reap, onde 
embarcaremos em um barco para visitar o Lago Tonle Sap (o maior lago do Sudeste Asiático) e que desempenha um 
papel muito importante na vida dos cambojanos. Veremos a vida das pessoas do lago, seu hospital, sua igreja, a 
escola, o mercado, etc. 
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15 
25/02 

sáb 

Siem Reap  Bancoc 
Café da manhã no hotel e check-out no hotel. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Bancoc. Chegada 
ao aeroporto de Bancoc, recepção pelo guia local seguido de traslado ao hotel. Tempo livre até o check-in no hotel 
de acordo com a disponibilidade (os quartos geralmente estão disponíveis a partir das 14:00 ou 15:00). Acomodação 
de hotel. 

16 
26/02 
dom 

Bancoc 
Café da manhã no hotel. Dia de passeio visitando os três templos budistas 
mais famosos da cidade, iniciando pelo Wat Traimit, localizado na periferia 
de Chinatown, Wat Traimit que abriga o maior Buda de ouro maciço do 
mundo, medindo quase cinco metros de altura e pesando cinco toneladas 
e meia. O passeio continuará até Wat Pho, o maior templo de Bancoc. 
Seguiremos para o Templo do Buda Reclinado que abriga o famoso Buda 
reclinado com 46 metros de comprimento e coberto de ouro. Em seguida, 
visitaremos o Palácio Real (foto), que é sem dúvida o monumento mais 
famoso da cidade. Construída em 1782, foi durante 150 anos a residência 
do Rei da Tailândia, a corte real e a sede administrativa do governo. O Palácio é um edifício antigo que continua a 
impressionar seus visitantes com sua bela arquitetura e detalhes. Dentro do complexo se encontram o Wat Phra 
Kaew e o Templo do Buda Esmeralda (Wat Phra Sri Rattana Satsadaram), considerado como o templo budista mais 
importante de Tailândia. Prosseguimento para o Central World para fazer compras. Traslado de volta ao hotel. 

17 
27/02 

seg 

Bancoc        Mercado de Trens & Mercado Flutuante         Bancoc 
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia na recepção do seu hotel e 
traslado até 80 km a sudoeste da cidade para visitar o famoso Mercado de 
Trens. Observe como, à medida que o trem se aproxima do mercado, os 
comerciantes fecham suas barracas para permitir que o trem atravesse o 
meio do mercado! Terminada a visita, iremos ao Mercado Flutuante de 
Damnoen Saduak (foto). Lá pegaremos um barco para navegar pelos canais 
até chegarmos ao mercado e observar como são comercializadas frutas, 
verduras, etc. Almoço em um restaurante local. Traslado de volta ao hotel. 
Tarde livre. 

18 
28/02 

ter 

Bancoc         Ayutthaya         Bancoc 
Café da manhã no hotel. Traslado para Ayutthaya, a antiga capital a 90 
quilômetros de Bangkok, localizada na junção dos rios Lopburi, Prasak e 
Chao Phraya. A histórica cidade de Ayutthaya (foto) foi fundada em 1350 
pelo Rei U-Thong e serviu como capital do que foi o predecessor do império 
siamês e da Tailândia moderna. As principais atrações desta cidade são: Wat 
Phra Si Sanphet, o maior templo da cidade, conhecido por sua distinta fileira 
de chedis restaurados encontrados em muitas imagens da cidade, e Viharn 
Phra Mongkol Bopit, que contém uma enorme estátua de Buda. Visitaremos 
também o Wat Chai Wattanaram e o Wat Yai Chaimonkol. Desfrute de um almoço em um restaurante local e um 
passeio de barco pela antiga capital. Traslado de volta ao hotel em Bangkok. 

19 
01/mar 

qua 

Bancoc  Doha   
Café da manhã no hotel. No horário combinado, traslado para o Aeroporto de Bancoc. 
19:45 – Embarque no voo QR 837 com destino a Doha. 
23:10 – Chegada no Aeroporto de Doha e tempo de espera pelo voo de conexão. 

20 
02/mar 

qui 

Doha  São Paulo   
02:00 – Embarque no voo QR 779 com destino a São Paulo. 
10:35 – Chegada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

 

 
Hospedagem 

Singapura: Hotel Concorde (quarto deluxe) 

Hanói: Melia Hanoi (quarto deluxe) 

Halong: Paradise Sails (quarto deluxe window) 

Hoi An: Le Pavillon Hoi An Luxury Resort (quarto de luxe garden view window) 

Ho Chi Minh: New World Hotel Saigon (quarto deluxe) 

Siem Reap: Borei Angkor Resort & Spa (quarto deluxe) 

Bancoc: Royal Orchid Sheraton (quarto deluxe riverview) 
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Refeições Inclusas 

  
Café da manhã: 15 

 

 
Brunch:  1 

  
            Almoço: 12 

 
              Jantar: 3 


