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O melhor de VIETNÃ (Bangcoc – pernoite Novotel Suvarnabhumi), Hanoi, Halong, Hoi Na, Danang, Ho Chi 

Minh City (27 fevereiro – 06 março 2017) 

CAMBOJA – Siem Reap (6-9 março 2017), TAILANDIA  – Chiang Mai e Bangkok (9-13 de março)  com 

Bonnie Braga  

C=café da manhã          A= almoço         J=jantar  

Dia 1 – 27 fevereiro 2017 – Bangcoc – chegada 

Chegada em Bangcoc, após as formalidades de saúde (mostrar vacina de febre amarela), imigração e 

alfandega, traslado por conta própria ao Novotel Suvarnabhumi. 

A noite, jantar buffet de boas vindas no hotel. 

 

Dia 2 – 28 fevereiro 2017 – Bangcoc / Hanoi (C) 

Café da manhã no hotel.   Traslado ao aeroporto por conta propria para vôo TG560 partida de Bangkok 

/Suvarnabhumi as 07:45hs chegada em Hanoi 09:45hs.    Após as formalidades de imigração  

(visto na chegada e fast trak pré-pago) e alfandega, traslado ao hotel com guía nacional falando espanhol e ingles. 

 

Dia 3 – 01 de março 2017 – Hanoi – city tour (C, A, J) 

Após o café da manhã, Hanoi City Tour – Templo da Literatura, Templo  Ngoc Son, Museu de Etnologia.  Almoço 

em restaurante local.  Visita ao exterior do Mausoleu de Ho Chi Minh, One Pillar Pagoda,                                                                                  

havendo tempo massagem tradicional vietnamita.  45-minutos ciclo pelo bairro antigo.  Show na Opera House.  

Jantar em restaurante local.  Pernoite no hotel. 

Dia 4 – 02 Março – Hanoi – Halong Bay (C, A, J) 

Após o café da manhã, partida para Halong Bay.  Chegada em Halong Bay, embarque no cruzeiro –  Indochina Sails 

ou similar. Almoço a bordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Navegando pelas ilhas inclusive Tortuga, etc.  Visita a uma aldeia de pescadores em barco a remo local por uma 

hora.  Regresso ao junco para atividades no barco e jantar.  

Dia 5 – 03 Março – Halong Bay / Hanoi / Danang / Hoi An (Brunch)  Cedo, prática de Tai Chi.  Biscoitos, café e 

chá. 

Saída em barco pequeno para conhecer a Caverna Surpresa.  Regresso ao barco para um “brunch” reforçado.  

                                                                                                                                                                                                                                                              

Desembarque em Halong, de carro ao aeroporto de Hanoi para vôo a Danang.   Chegada em Danang carro a Hoi An 

(aproximadamene 30 minutos) para pernoite no hotel.   

Dia 6 – 04 Março – Hoi An (C, A, J)      
Após o café da manhã, passeio de barco no Rio Thu Bon.  Visita a cidade antiga de Hoi An: uma ponte coberta 

japonesa de mais de 400 anos, a casa antiga de Tan Ky, e muito mais.                                                                                                                                                                            

Almoço em restaurante local. Tarde livre para aproveitar a praia e compras no mercado local.  Jantar em restaurante 

local.  Pernoite no hotel. 

Dia 7 – 05 Março – Hoi An / Danang / Saigon (C, A, J) 

Café da manhã no hotel. Check-out.  Carro a Danang para visita panoramica da cidade e ao Cham Museum e Linh 

Ung Pagoda.  Traslado ao aeroporto de Danang para vôo a Saigon.                                                                                              

Chegada em Saigon, almoço em restaurante local.  City tour de Saigon: catedral Notre Dame, O Antigo Correio … 

traslado ao Mercado Ben Thanh para algumas compras.                                                                                                 

Jantar em restaurante local.  Pernoite no hotel. 

Dia 8 – 06 Março – Saigon / Siem Reap (C, A, J) 

Café da manhã no hotel.  Check-out.  Visita a Cu Chi Tunnels.  Regresso a Ho Chi Minh City para almoço em 

restaurante  local.  Traslado ao aeroporto para voo a Siem Reap.                                                                                                                      

Chegada em Siem Reap, após as formalidades de imigraçao – visto pre-pago e Fast Trek, e alfandega, traslado ao 

hotel. Jantar com show Apsara.  Pernoite no hotel. 

Dia 9 – 07 Março – Siem Reap (C, A, J)   
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Café da manhã no hotel.  Partida de Tuk – Tuk para visitar Angkor Thom, Bayon, etc. Visita a Ta Prohm. Almoço 

em restaurante local.                                                                                                                                                                                                                                                                                  

A tarde, traslado de onibus para visitar Angkor Wat.   Jantar em restaurante local.  Pernoite no hotel. 

Dia  10 – 08 Março – Siem Reap (C, A, J) 

Café da manhã no hotel.  Assistir a uma ceremonia Budista.  Visita a Angkor Museum.  Visita a Bantey Srei.  

Almoço em restaurante local.     Passeio de barco no Lago Tonle Sap.                                                                                                                                                        

Regresso a Siem Reap, visita a Les Artisans D’Angkor.  Jantar em restaurante restaurant.  Pernoite no hotel. 

Dia 11 – 09 Março - Siem Reap / Regresso ou Chiang Mai (C) 

Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para voo de regresso ou voo a Chiang Mai via Bangkok saida 09:50 

a.m.   

Fim dos serviços no Vietnã e Camboja 

 

O preço inclui:  uma noite no Novotel Suvarhabhumi (27-28/2/17) com café da manha; hoteis 5* com café da 

manhã - 2 noites em Hanoi; 2 noites em Hoi An; 1 noite em Saigon; 3 noites em Siem Reap.                                                                                                     

1 noite Cruzeiro na Baía de Halong 4.5*.   Um “brunch”, um almoço, um jantar em Halong; 6 almoços, 6 jantares 

em restaurantes locais sem bebida. 

Guia nacional falando ingles e espanhol no Vietnã e local em Siem Reap.   Onibus privado com ar-condicionado e 

motorista.  Ingressos para os passeios mencionados.                                                                                                                                                               

Triciclo em Hanoi; passeio de barco em Hoi An, Tuk Tuk in Siem Reap; cruzeiro em Halong em grupo; barco 

privado em Tonle Sap; My Village show de dançarinas Apsara; uma hora de massagem.                                                                                                  

Uma garrafa de água por pessoa por dia durante os passeios.  Carta convite, taxa de visto e assistência na chegada no 

Vietnã; taxa de visto e assistência na chegada no Camboja - Fast Trek (USD100.00);                                                                                                                                                                      

voos domésticos Hanoi / Danang / Hanoi incluindo as taxas (USD270.00); voos internacionais com taxas: Bangkok  

/ Hanoi,  Saigon / Siem Reap,   (USD552 .00); gorjetas para maleteiros e motoristas. 

 

Preço não inclui:  gorjetas para o guia nacional no Vietnã e guia local em Siem Reap – recomendação USD6.00 por 

pessoa por dia.  Bebidas durante as refeições; quaisquer outras despesas como lavanderia, telefonemas,  e serviços 

não incluídos acima.   

Obs.: Hotel Check-In:  14:00hs  Hotel check-out: 11:00hs  

Preço por pessoa minimo 15 pessoas: USD3974.00 twin / duplo; suplemento single USD1447.00. 

Politica de cancelamento: 

Mais de 60 dias  – USD100.00; 59-35 dias antes da chegada – 30% do custo da viagem; 34-25 antes da chegada: 

50% do custo da viagem; 24-7 dias antes da chegada: 75% do custo da viagem;                                                                                                                                                                     

6 dias antes  – nosho:  100% do custo da viagem.   

Nota:  prazo para nomes 60 dias antes; 30 dias antes pagamento final. 

   

****************************************************** 

Tailandia – Chiang Mai e Bangcoc -  9-13 de março 2017  

 

Dia 11 - 9 de março, 2017 – Chiang Mai – chegada (J) 

Chegada em Chiang Mai de Siem Reap via Bangcoc (saúde – vacina de febre amarela, imigraçao e alfandega em 

Bangcoc) voo Bangkok Airways as 13:35hs. 

Traslado ao hotel.   A tarde, city tour de Chiang Mai City e visita ao Templo Doi Suthep.  A noite jantar Kantoke 

com show. 

 

Dia 12 - 10 de março - Chiang Mai (C, A)                                                                               

Café da manhã no hotel.  Safari de elefante e passeio de barco de bambu visitando a aldeia Karen. 

 

Dia 13 - 11 de março – Chiang Mai  / Bangkok (C, J)                                                                           

                                                            

Café da manhã no hotel.  Traslado ao aeroporto para vôo a Bangcoc.  Chegada em Bangcoc, visita privada ao 
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Palácio Real e ao Templo do Buda de Esmeralda.                                                                                                                                                  

Almoço no Supatra River House do outro lado do Rio.  A tarde passeio de barco pelos canais de Bangcoc com 

parada em Wat Arun para visita externa.                                                                                                                                                                                                  

A tardinha jantar de frutos do mar no barco Loy Nava passando pelos principais pontos turísticos de Bangkok 

no Rio Chao Phraya.  Pernoite no hotel. 

Dia 14 - 12 de março – Bangkok (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Café da manhã no hotel.  Dia livre para compras e visitas a museus.   

Dia 15 - 13 de março – Bangkok / Regresso (C)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Café da manhã no hotel.  Dia livre inclusive check-out 21:00hs.  

Preço para Bangkok – terrestre e Chiang Mai terrestre (USD1262.00) + bilhete aéreo Siem Reap / Chiang Mai 

/ Bangkok (USD650.00) = USD1912.00 twin/duplo; suplemento single: USD565.00 

Preço inclui: hotel 4.5* com café da manhã – 2 noites em Chiang Mai e 2 noites com check-out 21:00hs em 

Bangkok; traslados privados aeroporto / hotel / aeroporto; guias locais falando espanhol;                                                                                                                                                                              

passeios privados em Bangkok e Chiang Mai; jantar Kantoke em grupo. Um almoço em restaurante local em 

Chiang Mai; um almoço em Bangkok em restaurante local; gorjetas para maleteiros,                                                                                                                             

motoristas e nos restaurantes; cruzeiro com jantar de frutos do mar no Rio Chao Phraya; bilhete clase 

economica com taxas Siem Reap / Bangkok / Chiang Mai / Bangkok. 

Forma de pagamento: pode ser feito em 4 prestações em dollar ou real ao cambio do dia (a/c Sra. Liliana Couto – 

021-2523-3390); ou cartão de crédito visa ou mastercard – compra internacional direto com Braga Travel em 

Miami sendo o ultimo pagamento 25/1/17.  

Resumo dos custos:   

 Vietna e Camboja USD3974 – twin / duplo; suplemento single USD1447;           Chiang Mai e Bangkok – twin 

/ duplo USD1912.00; suplemento single USD565.00  

Seguro de viagem altamente recomendávkel.   Maiores detalhes consulte seu agente de viagem.  
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