R E F. C 3239

14 dias
DESDE

2.040$

DATAS DE INÍCIO

Quartas
De 01/Abr/2018 a 31/Mar/2019

Halong

Vietnã e Tailândia
DIA 01 – HANOI
Chegada ao aeroporto de Hanoi.
Traslado ao hotel. Hospedagem.
DIA 02 - HANOI
Café da manhã. Visita da cidade
incluindo: Mausoléu de Ho Chi Minh
(exterior), a Casinha de Ho Chi Minh,
o Palácio do Governador (exterior)
a Pagode de um Pilar e o Templo da
Literatura. Almoço. Em rota, passaremos
pelos monumentos mais importantes da
cidade: Teatro da Opera ou a Catedral
de São Jose. Continuação com o Templo
Ngoc Son. Passeio em Cyclo Push
pelo bairro antigo. Assistência a um
espetáculo de Marionetes de Água.
Hospedagem.

Chiang Mai

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CAT. PRIMEIRA

CAT. PRIMEIRA SUP.

Hanoi

CIDADE

Medaillon Hotel 3* SUP

Hilton Hanoi Opera 5*

Halong

Bhaya Cruise Junk 4*

Jasmine Cruise 4*

Amara Bangkok 4*

Pullman G 5*

Felix River Kwai Resort 3* SUP

Felix River Kwai Resort 3* SUP

Sukhothai

Sukhothai Treasure 4*

Sukhothai Treasure 4*

Chiang Rai

Dusit Island 4* / The Legend 4*

Le Meridien 5*

Chiang Mai

Holiday INN 4*

Dusit D2 5*

Bangkok
Kanchanaburi
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VOOS
INTERNOS

INCLUIDOS

DIA 03 – HANOI - HALONG
Café da manhã e partida para a famosa
Baía de Halong por estrada. Chegada
a Halong Bay e embarque. Almoço a
bordo. Início do cruzeiro entre as ilhotas
e ilhas. Tarde livre. Pela noite jantar
especial contemplando o entardecer,
seguido de uma sessão de atividades a
bordo. Noite a bordo.
DIA 04 – HALONG – HANOI
Café da manhã. Navegação até porto
de Halong. Chegada ao porto e volta
para Hanoi. Chegada e hospedagem.
DIA 05 – HANOI – HOA LU – NINH
BINH - HANOI
Café da manhã. Excursão para Ninh
Binh e Hoa Lu. Paragem em Hoa Lu,
capital do Vietnã no Séc. X, conhecida
pelos viageiros como a “Baia interna de
Halong”. Depois das visitas dos templos
da antiga capital, cruzeiro em sampan
pelo rio a traves dos campos de arroz.
Seguimos para a Pagode Bich Dong,
uma Pagode do Séc. XVII. Vota para
Hanoi. Hospedagem.
DIA 06 – HANOI - BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto

para tomar o voo com destino Bangkok
(incluído). Chegada ao aeroporto
de Bangkok e traslado. Tarde livre.
Hospedagem.
DIAS 07 E 08 - BANGKOK
Café da manhã e hospedagem.
Dias livres na cidade. No destino será
informado do dia exato da visita.
Excursão de meio dia “Esplendor do
Palácio” visitando o Palácio Real e o
Templo de Buda Esmeralda. O esplendor
impressionante dos templos dentro do
recinto é inesquecível. Wat Phra Kaew
é o Templo Real da Tailândia, situado
dentro do complexo do Palácio Real.
A visita oferece uma oportunidade
maravilhosa de presenciar a grandeza
da Dinastia Chakri, fundada no mesmo
período que Bangkok, há mais de 225
anos. Wat Phra Kaew e o Palácio Real
são o eixo da zona antiga de Bangkok.
Por favor, utilizem roupa adequada.
DIA 09 – BANGKOK – RIO KWAI
Café da manhã. Partida desde Bangkok
rumo a Kanchanaburi, entramos na
história do Río Kwai, sua relevância na
segunda guerra mundial e seu presente.
Vamos passar pelo memorial dedicado
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a Ayuthaya, a antiga capital do Reino do
Sião, onde nos aguarda impressionantes
ruínas de fortalezas e templos. Em
Ayutthaya veremos as altas estopas de
Wat Chaiwattanaram, e Wat Mahatat
que nos dá a famosa imagem de Buda
nas raízes de uma árvore. Continuaremos
deixando atrás a grande capital para
para fazer uma breve parada em Lopburi
antes do almoço vendo o famoso templo
dos macacos (Prang Sam Yod). Depois
do almoço continuação a Sukhothai
onde desfrutaremos de um agradável
descanso no hotel Hospedagem.

às vítimas dessa época antes de pegar o
trem histórico que atualmente funciona
como uma linha de trem local, a fim
de explorar este lugar e ser capaz de
contemplar a melhor vista panorâmica da
área Depois do passeio de trem, almoço
em um restaurante local para continuar
a nossa visita para o impressionante ao
Hellfire pass, lugar nas montanhas onde
poderemos passear entre partes originais
de seus trilhos e aprenderemos num
pequeno museu com a ajuda de artefatos,
de aqueles que viveram e morreram na
construção do trem rumo à Birmânia.
Chegada ao hotel. Hospedagem.
DIA 10 – KANCHANBURI –
AYUTTHAYA – LOPBURI - SUKHOTHAI
Café da manhã bem cedo e continuação

DIA 11 - SUKHOTAHAI – LAMPANG –
CHIANG RAI
Café da manhã. Partimos rumo a um
dos parques históricos mais prolíficos
em restos arqueológicos, declarado
“Patrimônio da Humanidade” da
UNESCO. Daremos um cômodo e
agradável passeio em bicicleta pelos
lisos jardins de Sukhothai, entre ruínas
e lagos, desfrutando da vegetação e
os templos, em bicicleta de passeio. As
formas das imagens de Buda, como
em movimento, e a imagem ícone do
país, o grande Buda branco de Wat Sri
Chum, são imagens que desfrutaremos
em Sukhothai. Depois desta manhã
relaxante partimos até Chiang Rai via
Lampang. Antes de parar para o almoço
no restaurante local e visita de Wat
Prathat Lampang Luang, o templo mais
relevante de Lampang. Continuamos
rumo a Chiang Rai, parando para
desfrutar do Lago Payao. Hospedagem.
DIA 12 – CHIANG RAI – CHIANG MAI
Café da manhã. Saida para o museu
Baan Dam ou mais conhecido como A
Casa Preta Iremos depois iremos rumo
ao Triângulo do Ouro, ponto geográfico
onde o rio Mekong faz as vezes de
fronteira natural onde a Tailândia se
junta com Myanmar (Birmânia) e Laos.

Iremos ao mirador que nos oferece a
panorâmica dos três países separados
pelo canal de um dos rios mais
famosos da Ásia e do mundo. Depois
da panorâmica descemos à margem
do rio Mekong navegando em barco
típico pelo seu canal. Almoço e depois
partimos rumo a Chiang Mai, não sem
antes visitar um dos novos ícones do
país, o Templo Branco de Wat Rong
Khun. Traslado a Chiang Mai e tarde
livre. Hospedagem.
DIA 13 – CHIANG MAI
Depois do café da manhã partimos a
montanha Doi Suthep onde veremos
o templo mais importante de Chiang
Mai. Depois visitaremos uma fazenda
de Elefantes, onde desfrutaremos de
uma demonstração destes enormes
animais. Daremos um passeio em
elefante (de aprox. 45 minutos). Depois
iremos para um recinto de aldeias que
hoje inclui uma seleção das tribos mais
importantes do país, como a pitoresca
tribo Long Neck (Mulheres Girafa), bem
como algumas das outras tribos que
estão neste espaço, que recria o habitat
natural, tais como as Lisu, Yao e Meo.
Vamos visitar um jardim de orquídeas
e lá mesmo almoço. Após o almoço,
retorno para o hotel. Hospedagem.

O PREÇO INCLUI
• Voo interno Hanoi / Bangkok.
• Taxas em voos incluídos.
• Todos os traslados indicados.
• Hospedagem e café da manhã nos
hotéis indicados ou similares.
• Refeições indicadas no itinerário.
• Guias locais de fala espanhola em
Vietnã e Camboja.
• Toalhas frias e água incluídas.
• Entradas aos lugares indicados.
• Assistência especial por nossos representantes.
• Seguro da viagem.
O PREÇO NÃO INCLUI
• Extras de hotel e restaurante.
• Vistos,
bebidas,
despesas
pessoais.
• Jantares obrigatórios nos dias
24 e 31 de dezembro. Consultem
suplemento.
• Serviços não especificados.
• Gorjetas.

DIA 14 – CHIANG MAI – CIDADE DE
ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto.
Fim de nossos serviços.

I M P O R T A N T E
• Os preços dos voos incluídos ou suplementos de combustível pode se ver
alterados se sofrem alguma subida.
• No cruzeiro em Halong não es possível hospedar a 3 passageiros (adultos
ou crianças) no mesmo quarto, deveram hospedar-se em duplo+single.

Saídas garantidas mínimo 2 pax
PREÇOS POR PESSOA EM USD
CAT. PRIMEIRA

01-30/Abr

01/Mai-30/Set

01/Out-31/Mar

2.095
725
2.175

2.040
710
2.120
30

2.185
745
2.265

01-30/Abr

01/Mai-30/Set

01/Out-31/Mar

2.560
930
2.710

2.440
890
2.605
30

2.690
990
2.840

Em duplo
Supl. Single
Supl.3ª pessoa (1)
Carta aprovação visto Vietnã
(1): O supl. 3a pessoa é mais alto porque em Halong tem que ser alojado em duplo + single.

CAT. PRIMEIRA SUP.

Em duplo
Supl. Single
Supl.3ª pessoa (1)
Carta aprovação visto Vietnã
(1): O supl. 3a pessoa é mais alto porque em Halong tem que ser alojado em duplo + single.
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Ninh Binh
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