DUBAI, TAILANDIA, VIETNÃ, CAMBOJA E SINGAPURA
Saída: 05 de Outubro de 2018

( 23 dias )

05/OUT: SALVADOR/SÃO PAULO:
05/OUT: SALVADOR/SÃO PAULO - Apresentação no aeroporto de Salvador para embarque com destino a São Paulo em
conexão para:
06/OUT: DUBAI - Chegada a Dubai à noite e traslado ao hotel.
07/OUT: DUBAI - Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo a Dubai Antiga e Moderna. Visitaremos o
mercado do ouro, Museu de Dubai, Passeio de barco pelo Creek, Praias, Centro financeiro, etc. Almoço livre, no fim da
tarde saída para passeio de safari pelo Deserto em carros 4X4 com jantar típico.
08/OUT: DUBAI/ABU DHABI/DUBAI - Café da manhã e saída para visita a Abu Dhabi, Capital dos Emirados Árabes
incluindo a famosa Mesquita do Xeque Zayed.
09/OUT: DUBAI/BANGKOK - Café da manhã. Dia livre, no fim da tarde traslado ao aeroporto para embarque com
destino a Bangkok.
10/OUT: BANGKOK - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre.
11/OUT: BANGKOK - Café da manhã. Dia livre.
12/OUT: BANGKOK - Café da manhã. Pela manhã, visitaremos alguns dos mais interessantes templos budistas de
Bangkok. A visita se inicia em Wat Trimitr, o templo de Buda de Ouro com seus 5.500Kg de ouro puro; seguiremos
até chegar a Wat Po, o templo do Buda reclinado de 46m. Coberto com uma lâmina de ouro e o Chedis dos Reis, o
monumento budista mais alto do mundo. Continuaremos com a visita ao Grande Palácio Real, onde se pode
contemplar um belo exemplo da arquitetura oriental com suas cúpulas brilhantes em forma de agulha cobrindo os
telhados. Passeando pelo seu interior se pode contemplar a fantasia dos desenhos entre as lâminas douradas
penduradas nos tetos e o lugar onde se encontra o emblema mais sagrado do país, o Buda Esmeralda. Resto do dia
livre para percorrer a seu ritmo a cidade dos anjos e descobrir os encantos de uma das cidades mais antigas do
Sudeste Asiático. Pela noite, poderão participar de um jantar tradicional tailandês no Silom Village. Regresso ao
hotel e hospedagem.
13/OUT: BANGKOK - CHIANG RAI - Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar em vôo com destino a
Chiang Rai. Chegada e boas vindas da nossa guia em espanhol. Continuação em micro-ônibus para visitar o
Triângulo de ouro, na fronteira de Myanmar, Laos e Tailândia ao longo do rio Mekong. Passeio em barco
tradicional, desfrutando da vida diária da população de Laos. Almoço em um restaurante local. Pela tarde, visita ao
museu, depois de haver visitado os povoados das minorias étnicas Akha e Yao incluindo as tribos de mulheres
Girafas. Jantar e hospedagem.
14/OUT: CHIANG RAI - CHIANG MAI - Café da manhã. Saída do hotel ao pier para embarque em embarcação
tradicional para conhecer os povoados das minorías Kare e Lahu (muser) ao longo do rio Kok. Passeio em elefante.
Saída desde Chiang Rai a Chiang Mai por estrada. Visita ao famoso templo branco de Wat Rong Khun. Chegada a
Chiang Mai. Almoço. Pela tarde visita ao complexo de templos Wat Doi Suthep, o mais famoso de Chiang Mai,
localizado no cume de una pequena montanha a 15Km da cidade. Jantar e hospedagem.
15/OUT: CHIANG MAI - Café da manhã. Visita ao centro de adestramento de elefantes, onde é possível observar o
dia a dia destes animais. Se desejar, poderá realizar opcionalmente um tour de 1 hora passeando em elefante pela
floresta. Saída a Mae Sa Valley, para visitar a fazenda de orquídeas Sai Nam Phung, com a melhor seleção e um
pequeno recinto de borboletas. Almoço. Pela tarde visitaremos algumas fabricas de artesanato local na zona de
Sankampaeng Jantar e hospedagem.
16/OUT: CHIANG MAI - HANOI - Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o avião para Hanói, via Bangkok.
Chegada e traslado ao hotel. Resto da tarde livre. Hospedagem.
17/OUT: HANOI - Café da manhã. Pela manhã visita à cidade de Ho Chi Minh Mausoleum, o famoso One Pillar
Pagoda e do Museu etnológico. Almoço em restaurante local. Em seguida, visita da Templo do Literatura e passeio
panorâmico pelo bairro antigo de Hanoi, seguido pela visita do Lago Hoan Kiem e Ngoc Son Pagoda. Em seguida,
saída para um teatro para assistir a um dos espetáculos tradicionais de Vietnam: Fantoches da água. Mais tarde,
vamos percorrer o bairro antigo de Hanoi; um tempo relaxante para desfrutar de algumas refeições tradicionais na
área, acompanhados por uma bebida local ou um copo da famosa cerveja Bia Hoi ou o típico café vietnamita.
Jantar e hospedagem.

18/OUT: HANOI – BAIA DE HALONG - Café da manhã. Saída pela estrada em direção a baía de Halong, pelo caminho
descobriremos as ricas terras do delta do Rio Vermelho, com paisagens de arrozais e a vida cotidiana dos povoados
vietnamitas. Chegada e embarque num JUNCO. Almoço a bordo. Saída em cruzeiro pela baía, com paradas para
conhecer cavernas e ilhas. Jantar e noite a bordo.
19/OUT: HALONG CITY - HANOI – SIEM REAP - Desembarque e traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Siem Reap. Chegada e traslado ao hotel.
20/OUT: SIEM REAP - Café da manhã e saída em típico meio de transporte (tuk tuk )ate a Porta Sul na antiga Capital
de Angkor Thom. Visita aos Templos Bayon com suas 54 torres e os terraços do rei leproso e do elefante. Almoço
em restaurante local e visita ao Templo de Angkor Vat o mais importante de Siem Reap e Joia arquitetônica do
império Khmer. Hospedagem.
21/OUT: SIEM REAP - Café da manhã. Saída para Tonle Sap o maior Lago de agua doce do Sudeste Asiático,
incluindo um passeio de barco. Almoço e regresso ao hotel. Hospedagem.
22/OUT: SIEM REAP/BANGKOK - Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarque com destino a Bangkok.
Chegada e hospedagem.
23/OUT: BANGKOK/SINGAPURA - Café da manhã e traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Singapura, chegada e traslado ao hotel.
24/OUT: SINGAPURA - Café da manhã e saída para visita a cidade conhecendo Chinatown, templo indu, centro de
artesanato, etc. Tarde livre.
25/OUT: SINGAPURA - Café da manhã. Dia livre para atividades pessoais.
26/OUT: SINGAPURA/DUBAI - Café da manhã. Em horário a determinar, traslado ao aeroporto para embarque
com destino a Dubai. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
27/OUT: DUBAI/BRASIL - Traslado ao aeroporto para embarque com destino ao Brasil e fim dos nossos serviços.
Preço por pessoa:
PARTE AÉREA: USD 1.673,00 + TAXAS USD 372 (Entrada USD 518 SALDO EM ATE 9 X NOS CARTÕES)
PARTE TERRESTRE: EM DUPLO: USD 6.951,00 –Supl. SGL: USD 2.442,00 – 20% DE ENTRADA E SALDO EM 6 X NOS
CARTOES OU 9 X NO CHEQUE.
Pacote inclui:
Hotéis de categoria Primeira e Luxo.
Café da manhã + 13 refeições (descritas no roteiro).
Todos os trechos aéreos*.
Visitas mencionadas.
Seguro de viagem.
Guia acompanhante do Brasil, desde que o grupo tenha um mínimo de 25 participantes.
Obs.:Documentação necessária para essa viagem: Passaporte válido (validade SUPERIOR à 6 meses levando em
consideração o mês de retorno ao Brasil) / Carteira Internacional de Vacinação com o registro de imunização contra a febre
amaraela / Visto para Dubai e Vietnã válidos (exigido para brasileiros) / Em caso de menor de idade viajando neste roteiro,
necessita uma consulta prévia da documentação necessária para embarque.

(*) Vôos previstos :

Emirates:
O66 201 05/OCT
EK 248 06/OCT
EK 374 09/OCT
EK 263 27/OCT
O6 6052 27/OCT

Salvador/ Galeão
Galeão/Dubai
Dubai/Bangkok
Dubai/Guarulhos
Guarulhos/ Salvador

18:15 20:30 – Trecho Avianca
02:05 23:05
22:30 08:00
09:05 17:00
19:20 21:45 – Trecho Avianca

Trecho aéreo Interno – Singapure Airlines:
SQ 975 23/OCT Bangkok/Singapura 12:15 15:40
SQ 494 26/OCT Singapura/Dubai
15:10 18:25

