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DESTAQUES DO ROTEIRO: INDOCHINA

CACHOEIRAS KUANGSI
Localizada a sudeste de Luang Prabang, as Cachoeiras
Kuangsi são um dos cartões postais do Laos. Trata-se de
um complexo de quedas d’água que variam entre tons
de azul-turquesa a verde-esmeralda. A coloração de cair
o queixo vem da grande quantidade de minerais
suspensos na água, principalmente calcário.

BAÍA DE HALONG
Localizada no litoral norte do Vietnã, é certamente uma
das maravilhas naturais deste país. Trata-se de uma
enorme baía mágica e de grande beleza, onde mais de três
mil ilhotas de rocha calcária se levantam de forma
impressionante das águas do mar.

ANGKOR WAT
Uma construção em homenagem aos deuses hindus,
que com o tempo virou um lugar sagrado para os
budistas. É o maior monumento religioso do mundo,
localizado no Camboja, e o ponto máximo do estilo
clássico da arquitetura Khmer. Faz parte de um grande
complexo de templos e possui incrível beleza
principalmente ao nascer e pôr do sol.

GRANDE PALÁCIO DE BANGKOK
Se trata de um complexo de templos, construções reais e
governamentais e impressiona pela riqueza de detalhes,
ornamentos e pintura em sua arquitetura. O templo do
Buda de esmeralda (Wat Phra Kaew) é uma das atrações
do complexo e abriga um Buda esculpido em jade que
usa trajes feitos com fios de ouro e que são trocados a
cada estação.

PAGODE DE THIEN MU
É um templo histórico com sete andares na cidade de
Hue no Vietnã, tornando-o o prédio religioso mais alto
do país.

Consulte seu agente de viagens

Saídas: Aos sábados
Bangkok  Luang Prabang  Hanoi 🚌 🚤 Halong 🚤🚌 Danang,
 Hoi An 🚌 Hue  Ho Chi Minh 🚌 Cu Chi 🚌 Siem Reap  Bangkok.
1º Dia - ... / Bangkok
[-,-,-]
Chegada ao aeroporto de Bangkok e traslado regular ao
hotel. Restante do dia livre para atividades independentes.
2º Dia - Bangkok/ Luang Prabang
[C,-,J]
Em horário apropriado, traslado regular ao aeroporto de
Bangkok para embarque com destino a Luang Prabang
(bilhete aéreo não incluído no pacote). Chegada ao
aeroporto de Luang Prabang, recepção e traslado ao hotel
da categoria escolhida*. À tarde, visita a Wat Visoune
com Tat Makmo e ao templo Wat Xieng Thong com
subida e subida a Colina Phousi.
3º Dia - Luang Prabang
[C,A,-]
Bem cedo, por volta das 5h30, presenciaremos o Tagbat,
um ritual dos monges que andam pela cidade em busca
de comida, proporcionando uma experiência memorável
aos visitantes. Retorno ao hotel para café da manhã e
descanso. Visita ao Museu Nacional (antigo Palácio Real,
fechado às terças-feiras), passeio tradicional de barco
subindo o Rio Mekong para visitar cavernas de Tham Ting
e Tham Phoum, e, no retorno, visita a Ban Xiang Khong.
4º Dia - Luang Prabang/Hanoi
[C,A,-]
Pela manhã visita às cachoeiras de Kuangsi e aos
povoados de Hmong e Khmu. Traslado ao aeroporto para
embarque com destino a Hanoi, capital do Vietnã.
Chegada ao Aeroporto Internacional Noi Bai, recepção e
traslado ao hotel.
5º Dia - Hanoi
[C,A,J]
Dia todo de passeio pela cidade, com passagem pelo
Mausoléu de Ho Chi Minh (somente parte exterior), visita
ao Pagode de Uma Coluna, ao Museu de Belas Artes e ao
Museu Histórico. Após almoço, passeio de riquixá (tipo de
triciclo dirigido por uma pessoa), com visita ao Templo
Ngoc Son, ao Lago Hoan Kiem, e ao teatro Thang Long
para assistirmos ao show folclórico de marionetes
aquáticas. Continuação do passeio pelo bairro antigo de
Hanoi. Jantar incluso.

6º Dia - Hanoi / Halong
[C,A,J]
Pela manhã, visita ao Templo da Literatura. Em horário
apropriado traslado a Halong, a 180 km a leste de Hanoi.
Chegada e embarque em navio tradicional para aproveitar
um cruzeiro pelas partes mais belas da Ilha e da Baía de
Halong. Acomodação e jantar a bordo de um fascinante
navio, que oferece diversos serviços e facilidades.
7º Dia - Halong/ Hanoi/ Danang/ Hoi An
[C,A,-]
Pela manhã, atividades de Tai Chi ou Yoga no deck do
navio e continuação do cruzeiro. Após desembarque,
almoçaremos no caminho em restaurante local.
Prosseguimento ao aeroporto de Hanoi para embarque
no voo com destino a Danang. Chegada, recepção e
traslado ao hotel.
8º Dia - Hoi An
[C,A,-]
Pela manhã, passeio por Hoi An, com visita ao templo de
Phuc Kien, à ponte japonesa, à antiga casa de Tan Ky e a
uma oficina de trabalhos tradicionais em seda. Almoço em
restaurante local. Tarde livre para atividades
independentes.
9º Dia - Hoi An / Danang / Hue
[C,A,-]
Traslado a Danang e visita ao vilarejo situado na
Montanha de Mármore e ao Museu Cham. Almoço em
restaurante local. Partida com destino a Hue, pela estrada
Hai Van. Chegada à cidade de Hue e visita à Fortaleza
Imperial e ao Mercado Dong Ba. Acomodação em Hue no
hotel.
10º Dia – Hue / Ho Chi Minh
[C,A,-]
Pela manhã, passeio de barco pelo Rio Perfume, visita ao
Pagode de Thien Mu, e depois ao Túmulo de Tu Duc.
Passeio de bicicleta até o povoado próximo da parte
antiga da cidade e almoço em uma típica casa vietnamita.
Visita ao Túmulo de Khai Dinh e ao vilarejo de produtores
de incenso. Em horário apropriado, traslado ao aeroporto
para embarque em voo com destino a Ho Chi Minh.
Chegada, recepção e traslado ao hotel.

11º Dia - Ho Chi Minh
[C,A,-]
Pela manhã saída para visita aos túneis da cidade de Cu
Chi. Retorno a Ho Chi Minh para almoço em restaurante
local. À tarde, visita ao Museu de História, ao antigo
Palácio Presidencial e parada para fotos na Catedral de
Notre Dame e na Central dos Correios. Tempo livre para
compras nos Mercados de Ben Thanh e Yersin, na rua
Cong Kieu.
12º Dia - Ho Chi Minh / Siem Reap
[C,-,J]
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto de Ho Chi
Minh para embarque no voo com destino a Siem Reap, no
Camboja. Chegada recepção e traslado ao hotel. Ao
entardecer, visita ao centro de artesanatos e ao mercado
local.
13º Dia - Siem Reap
[C,A,J]
Visita ao Portão Sul de Angkor Thom, velha e grande
cidade que contém o Bayon, com suas estátuas de deuses
e demônios, ao Templo Baksei Chamkrong, ao Terraço dos
Elefantes e ao Terraço do Rei Leproso. Almoço em
restaurante local. À tarde, visita ao famoso Templo

Angkor Wat e ao Templo Ta Phrom, onde foram filmadas
cenas do filme “Tomb Raider”. Jantar em restaurante local
com show de danças Apsara.
14º Dia - Siem Reap / Bangkok
[C,-,-]
Após café da manhã, traslado ao aeroporto para
embarque no voo com destino a Bangkok (bilhete aéreo
não incluído no pacote). Chegada, recepção e traslado ao
hotel.
15º Dia – Bangkok
[C,-,-]
Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat
Trimitr, ao Templo Wat Po, ao Grande Palácio e ao belo
Templo do Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e tarde
livre.
16º Dia – Bangkok
[C,-,-]
Café da manhã no hotel e check-out em horário regular.
Em horário conveniente, traslado ao aeroporto
internacional de Bangkok. Fim dos nossos serviços.

Observações:
- Valores válidos até 28 de outubro de 2017;
- A operadora local reserva-se ao direito de confirmar hotéis similares ao mencionados em cada categoria;
- Há saídas diárias em base privativa. Caso haja interesse, consulte-nos sobre os valores;
- O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos;
- No 13º dia e nas visitas aos templos e/ou locais sagrados, os participantes deverão usar blusas de mangas compridas e
calças ou saias compridas (que cubram os ombros, os braços e as pernas).
Pacote Inclui:
- Passagens aéreas internacionais em classe econômica: Luang Prabang/ Hanoi e Ho Chi Minh/ Siem Reap;
- Passagens aéreas domésticas em classe econômica: Hanoi/ Danang; Hue/ Ho Chi Minh;
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares;
- 1 noite a bordo de navio na baía de Halong;
- Refeições conforme descritas, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar;
- Serviços com guia local falando espanhol;
- Traslados e passeios regulares, conforme o programa.
Pacote Não Inclui:
- Passagens aéreas para os trechos: Bangkok/ Luang Prabang e Siem Reap/ Bangkok;
- Passagem aérea internacional de chegada e de saída de Bangkok.
- Taxas de aeroportos, combustível, etc.
- Despesas com documentações.
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
Hotéis previstos ou similares
Cidades

Noites

STANDARD

SUPERIOR

LUXO

Bangkok

1

Pullmann Bangkok G

Pullmann Bangkok G

Pullmann Bangkok G

Luang Prabang

2

Maison Dalabua Hotel

Maison Dalabua Hotel

Xieng Thong Palace Hotel

Hanoi

2

Anise Hotel

Mercure Hanoi La Gare

Pan Pacific

Halong

1

Image Junk

Indochina Sails Junk

Indochina Sails Junk

Hoi An

2

Phu Thinh Boutique Resort

Hoi An Beach Resort

Victoria Resort

Hue

1

Romance

Imperial

La Residence

Ho Chi Minh

2

Emm

Equatorial

Caravelle

Siem Reap

2

Somadevi Angkor Hotel

Prince d’Angkor

Borei Angkor

Bangkok

2

Pullmann Bangkok G

Pullmann Bangkok G

Pullmann Bangkok G

PARTE TERRESTRE + AÉREOS INTERNOS
Preços por pessoa em USD (Dólares Americanos) | Mínimo de 2 passageiros
Período
Janeiro a Março/2017
Abril/2017
Maio a Setembro/2017
Outubro/2017

Apartamento
Duplo
Suplemento Single
Duplo
Suplemento Single
Duplo
Suplemento Single
Duplo
Suplemento Single

STANDARD
3.380,00
865,00
3.210,00
840,00
3.180,00
820,00
3.230,00
870,00

SUPERIOR
3.480,00
1.330,00
3.340,00
1.240,00
3.310,00
1.220,00
3.370,00
1.270,00

LUXO
4.250,00
2.000,00
3.760,00
1.800,00
3.770,00
1.800,00
3.900,00
1.930,00

Suplemento de parte aérea, em classe econômica, para os trechos Bangkok/ Luang Prabang e Siem Reap/ Bangkok
Preços por pessoa em USD
(Dólares Americanos)

Forma de pagamento
770.00

Conforme descrito a seguir

OBS:
* Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos a disponibilidade e alteração sem
aviso prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólares Americanos.
* As tarifas aéreas estão sujeitas a alterações pelas empresas aéreas locais sem prévio aviso.

Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (FIT):
* Para reservas, é necessário 10% de sinal do valor total (ou máximo de USD300.00 por pessoa), cópia escaneada dos
passaportes válidos e condições gerais assinadas;
* O saldo deve ser quitado até 48 horas após a confirmação.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo em até 5 vezes sem juros nos cartões
Visa ou Mastercard (valor mínimo total de venda de US$ 1.500.00 por cartão – para valores menores, consulte-nos).
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 6 a 12 vezes COM juros em cheque
através de financiamento bancário (sujeito a aprovação de crédito).
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
* Caso o pacote inclua bilhetes aéreos internos ou trechos de trem, note que uma vez emitidos, os valores dos bilhetes não
são reembolsáveis em caso de cancelamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: www.investur.com.br/cambio

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos exigidos por cada país antes de visitá-lo;
- Verifique a necessidade de vacinas exigidas por cada país antes de visitá-lo. Em caso de necessidade de Certificado
Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com, no mínimo, 11 dias antes do
embarque.
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.
* Esta é uma programação prévia. O roteiro, valores e as condições estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares sujeitos
a disponibilidade no momento da reserva.

