R E F. C 3147

(Programa completo 14 Dias)

14 dias
DESDE

2.985$
R E F. C 3147.1

(Parcial Vietnã, Laos e Camboja
11 Dias. Dias 01 al 11 del circuito)

11 dias
DESDE

2.500$
DATAS DE INÍCIO

Programa 15 e 11 Dias: Quartas
De 01/Abr/2018 a 31/Mar/2019
PARCIAL
VIETNÃ, LAOS,
CAMBOJA
E BANGKOK

Siem Reap

IMPORTANTE
• O visto à chegada a LAOS
está disponível em todos os
pontos de entrada à exceção
de Nam Heuang Bridge e
Veun Kham (acessível só em
barco).
Requisitos:
1. Passaporte (com uma validade mínima de 6 meses, e
um mínimo de duas páginas
disponíveis para o visto e os
selos)
2. Duas fotografias recentes
tamanho passaporte
3. Taxa do visto 35$
4. Formulário de solicitude a
preencher à chegada
• O visto à chegada é de uma
só entrada e é válido durante 30 dias depois da data de
entrada. Extensão de visto
disponível para um máximo
de 15 dias.
• Trâmites e duração do processo:
• Apresentar o passaporte
junto com a foto, solicitude
e a taxa no balcão de vistos
à chegada. O tempo de trâmite pode variar, mas, aproximadamente é de entre 10 a
40 minutos.
• Os preços dos voos domésticos 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
hospedarse em duplo+single.

Vietnã, Laos,
Camboja e Bangkok
DIA 01 – HANOI
Chegada ao aeroporto de Hanoi, traslado
ao hotel. Hospedagem.
DIA 02 - HANOI
Café da manhã. Apesar de ser a capital
moderna do Vietnã, HANOI ainda conserva
o mistério e encanto dos sécs passados.
O dia começa com a visita ao Templo
da Literatura, dedicado a Confúcio, foi
também sede da primeira Universidade do
Vietnã. A visita continua com a miniatura
do Pagode de um Pilar. Hoje se encontra
perto o enorme complexo do Memorial de
Ho Chi. Primeiro visitaremos o Mausoléu
de Ho Chi Minh (exterior) onde os
visitantes podem apresentar seu respeito

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,

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CAT. PRIMEIRA

CAT. PRIMEIRA SUP.

Hanoi

CIDADE

Medaillon 3* SUP

Hilton Hanoi Opera 5*

Halong

Bhaya Cruise Junk 4*

Jasmine Cruise 4*

Sanctuary 3* SUP

Villa Maly 5*

Angkor Century Resort 4*

Sokha Angkor Resort & Spa 5*

Amara Bangkok 4*

Pullman G 5*

Luang Prabang
Siem Reap
Bangkok
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ao corpo embalsamado de Ho Chi Minh.
Depois seguiremos pelo parque até à
Casinha de Ho Chi Minh. Almoço. Em
rota, passaremos por outros monumentos
como o Teatro da Ópera e a Catedral de
São José (exterior). Iremos até ao lago de
Hoan Kiem e visitaremos o Templo Ngoc
Son. Exploraremos a Zona Antiga em Cyclo
Push. A excursão finaliza com a visita ao
famoso Teatro de Marionetes de Água.
Hospedagem.
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11 Dias

VOOS
INTERNOS

INCLUIDOS

onde teremos a oportunidade de explorar
magníficas covas e nadar nas águas do
golfo de Tonkin. Pela noite jantar especial
contemplando o entardecer, seguido de
uma sessão de atividades a bordo. Noite
a bordo.
DIA 04 – HALONG - HANOI
Depois de acordar, café ou chá com uma
vista impressionante da baía, é uma
experiencia inesquecível. Se as condições
do tempo permitirem, navegaremos
a bordo para visitar umas cavernas
dentro da baía. Café da manhã a bordo,
enquanto o barco regressa lentamente ao
porto. Chegada e traslado por estrada
desde Halong à cidade de Hanoi. Se o
tempo permite, visita pelo caminho
ao Pagode But Thap. Chegada a Hanoi.
Hospedagem.
DIA 05 – HANOI – HOA LU – NINH
BINH - HANOI
Café da manhã e excursão a Ninh Binh
y Hoa Lu Ninh Binh. Paragem em Hoa Lu,
capital do Vietnã no Séc. X, conhecida
pelos viajantes pela “Baía interior de

CIRCUITOS POR INDOCHINA E COMBINADOS

Halong". Após visitarmos dois templos
da antiga capital em comemoração
aos reis Dinh Tien Hoang e Dai Hanh,
desfrutaremos de um cruzeiro em
sampana por um riacho através de três
grandes campos de arroz, divididos por
três magníficas grutas com estalactites.
Seguimos até à cova Pagode de Bich
Dong, na ladeira de uma montanha
calcária, que data do Séc.XVII. Volta para
Hanoi e hospedagem.
DIA 06 – HANOI – LUANG PRABANG
Café da manhã. Traslado ao aeroporto
vôo com destino Luang Prabang
(incluído). Chegada a Luang Prabang e
traslado ao hotel. Hospedagem.
DIA 07 – LUANG PRABANG
Café da manhã e visita ao templo do
Wat Xieng Thoung. Embarcamos num
barco tradicional para uma viagem
pelo rio Mekong. Paragem para visitar
a Cavernas Tam Ting. Dentro das duas
covas de Tam Ting há estopas, capelas e
esculturas de Buda. No nosso caminho
de regresso, visita a algumas povoações
da zona, Ban Xang Hai, Ban Xang Khong.
Traslado ao hotel e hospedagem em
Luang Prabang.
DIA 08 – LUANG PRABANG
Café da manhã. Visita do mercado
local de Phousi. Traslado em carro às
cascatas de Kuang Si. Pelo caminho
faremos algumas paragens para visitar
as povoações de Hmong e Khamu. Logo
traslado à cidade. A caminho de regresso
visitaremos Ock Pop Tok, situado num
jardim tropical do Mekong que abre as

tour também inclui a visita à varanda
dos elefantes, do rei leproso e às 12 torres
idênticas de Prasat Suor Prat. Almoço.
Visita aos Templos de Angkor Wat. Volta
ao hotel. Hospedagem.

portas à aprendizagem sobre os têxteis e
artesanatos de Laos. Hospedagem.
DIA 09 – LUANG PRABANG – SIEM
REAP
Se assim o desejarem, às 5h30 da manhã
poderemos assistir ao ritual de “Tak
Bat”, a prática de oferecer comida aos
monges. Os monges saem dos mosteiros
de manhã bem cedo, caminhando em
fila, primeiro os mais, levando suas taças
de esmolas. As pessoas esperam por
vezes de joelhos e colocam os alimentos,
flores ou varas de incenso nas taças.
Café da manhã. Excursão de meio-dia
pela cidade, visitaremos Wat Visun, Wat
Aham. Passearemos pela rua e subiremos
à montanha de Phu Si para desfrutar
da vista panorâmica da cidade e da
impressionante vista do rio Nam Kan ao
se unir ao Mekong. Desde aqui poderemos
ver o Mekong. Traslado ao aeroporto
para tomar o voo a Siem Reap (incluído).
Chegada ao aeroporto e traslado ao
hotel. Hospedagem.

DIA 11 – SIEM REAP – BANGKOK
Café da manhã, excursão em barco
pelo lago Tonle Sap para visitar as aldeias
flutuantes. Traslado ao aeroporto para
voo com destino Bangkok (incluído).
Fim de nossos serviços programa 11
dias com traslado ao aeroporto (Não
se inclui vôo de saída)
Chegada a Bangkok, e traslado ao hotel.
Hospedagem.
DIAS 12 E 13 - 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
ofrece uma oportunidade maravilhosa
de presenciar a grandeza da Dinastia
Chakri, fundada no mesmo periodo 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 10 – SIEM REAP
Café da manhã. Começaremos o dia
visitando Angkor Thom ou ‘Grande
Cidade’. Inclui muitos dos melhores
templos do reinado de Jayavarman VII,
que reinou de 1181 a 1220. Na porta sul
de Angkor Thom, poderemos admirar a
imponente frente de pedra de 23 metros
de Avalokiteshvara, que aparece no
filme de Tomb Raider. Estas esculturas
surpreendentes inspiram respeito e
admiração a todos os que as vêm. No
centro da fortaleza encontramos o templo
de Bayon, que também visitaremos. Este

DIA 14 – BANGKOK – CIDADE DE
ORIGEM
Café da manhã. Traslado ao aeroporto à
hora conveniente. Fim de nossos serviços.

Saídas garantidas mínimo 2 pax
PREÇOS POR PESSOA EM USD
CAT. PRIMEIRA
PROGRAMA 14 DIAS

Em duplo
Supl. 3ª pessoa
Supl. Single
CAT. PRIMEIRA
PROGRAMA 11 DIAS

Em duplo
Supl. 3ª pessoa
Supl. Single
Carta aprovação visto Vietnã
CAT. PRIMEIRA SUP.
PROGRAMA 14 DIAS

Em duplo
Supl. 3ª pessoa
Supl. Single
CAT. PRIMEIRA SUP.
PROGRAMA 11 DIAS

Em duplo
Supl. 3ª pessoa
Supl. Single
Carta aprovação visto Vietnã
CIRCUITOS POR INDOCHINA E COMBINADOS

01-30/Abr

01/Mai-30/Jun

01/Jul-14/Set

15/Set-31/Mar

3.155
2.540
1.335

3.025
2.415
1.265

2.985
2.375
1.265

3.195
2.565
1.345

01-30/Abr

01/Mai-30/Jun

01/Jul-14/Set

15/Set-31/Mar

2.665
2.050
1.145

2.535
1.925
1.075

2.500
1.885
1.075

2.700
2.070
1.145
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01-30/Abr

01/Mai-30/Jun

01/Jul-14/Set

15/Set-31/Mar

3.965
3.430
1.900

3.575
3.050
1.565

3.535
2.995
1.565

4.055
3.480
1.990

01-30/Abr

01/Mai-30/Jun

01/Jul-14/Set

15/Set-31/Mar

3.370
2.830
1.630

2.990
2.470
1.290

2.950
2.410
1.290

3.405
2.830
1.665

O PREÇO INCLUI
VIETNÃ E LAOS
• Voos Hanoi/Luang Prabang +
Luang Prabang/Siem Reap + Siem
Reap/Bangkok.
• Guias locais de fala espanhola.
• As refeições detalhadas segundo
itinerário.
• Transporte terrestre num veículo privado com ar condicionado
(toalhas frias e água potável incluída).
• Os passeios em barco segundo itinerário.
• As entradas aos lugares detalhados
no itinerário.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou equivalentes.
• Combustível do avião, mais porem
haver algum cambio antes do início da viagem.
• Seguro de viagem.
CAMBOJA:
• Guias locais de fala espanhola.
• Refeições segundo itinerário, no
caso de vôo de madrugada, café
da manhã picnic.
• Transporte terrestre em veículo privado com ar condicionado
(toalhas frias e 1 garrafa água potável por dia incluidas).
• Os passeios em barco segundo itinerário.
• As entradas aos lugares detalhados
no itinerário.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou equivalentes.
• Seguro de viagem.
BANGKOK:
• 3 Noites em régimen de alojamento e café da manhã.
• Traslados de entrada e partida com
assistência de fala espanhola.
• Excursão de meio dia com guia de
fala espanhola.
• Seguro de viagem.
O PREÇO NÃO INCLUI
• Extras de hotel e restaurante.
• Early check in ou late check-out
nos hotéis escolhidos.
• Visto, bebidas e gastos pessoais.
• Jantares obrigatórios 24 e 31 de
dezembro.
• Qualquer serviço não especificado no apartado O preço inclui.
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