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O melhor de Myanmar – Yangon, Bagan, Inle Lake; Vietnã – Hanoi, Halong, Hue, Hoi An , Ho Chi
Minh City; Camboja – Siem Reap; Tailandia – Bangkok e Chiang Mai
14 de fevereiro – 7 de março 2019
14 de fevereiro 2019 – Bangkok – chegada
Chegada no Aeroporto Internacional de Bangkok – Suvarnabhumi, após as formalidades de
imigraçao e alfandega, dirigir-se ao balcão de atendimento do Novotel para “shuttle” ao hotel.
Check-in imediato – quarto standard.
15 de fevereiro 2019 – Bangkok / Yangon
Café da manhã no hotel. Translado de shuttle ao Aeroporto Suvarnabhumi para voo
com destino a Yangon.
Chegada em Yangon (visto tirado online 60 dias antes da chegada – USD50.00)
16 de fevereiro – Yangon / Bagan
VIETNÃ E CAMBOJA (20 de fevereiro – 02 de março)

20 de fevereiro 2019 – Hanoi
Chegada em Hanoi, após as formalidades de imigraçao e alfandega, translado ao hotel 5*.
21 de fevereiro – Hanoi (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Visita a Hanoi – capital do Vietnã, única cidade asiática com
avenidas arborizadas, arquitetura colonial francesa, lagos e templos orientais. A visita inclui
o Templo da Literatura – a 1ª. Universidade do pais fundada em 1070 e considerada o
símbolo de Hanoi. Continuando com a visita ao museu de Etnologia onde se pode admirar
uma grande coleção da cultura vietnamita.
Almoço em restaurante local.
A tarde, visita a parte externa do mausoleu de Ho Chi Minh desde a praça Ba Dinh, até o
Pagode de um só Pilar, construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai Tong, que reinou de
1028 a 1054, construção de madeira em um só solo pilar de pedra, semelhante a uma folha
de flor de lótus em honra a Buda. Posteriormente visitaremos o templo Ngoc Son no meio
do lago Hoan Kiem.
Por último, realizaremos un paseo panorámico em ciclo pousse pelo bairro antigo de Hanói,
também conhecido como o bairro das 36 ruas, que antiguamente era conhecido como o local
onde os artesãos trabalhavam e habitavam.
A tardinha show de marionetes na agua .
Jantar no restaurante Press Club. Pernoite em Hanoi.

22 de fevereiro – Hanoi / Halong (C, A, J)
Café da manhã no hotel. Saida com nosso guia em direção a Baia de Halong, um trajeto
por ricas terras agrícolas do delta do Rio Vermelho, passando por arrozais com búfalos de
água, a típica vida rural vietnamita. Chegada em Halong, embarque no junco de madeira
tradicional do Paradise Cruise. Almoço a bordo. Após o almoço, continuaremos navegando
e descobrindo las numerosas ilhas da Baía como da Tartaruga, do Cachorro, da Cabeça de
Homem, etc. Tempo livre para atividades opcionais.
Apresentação da culinaria vietnamita no terraço. Jantar e pernoite a bordo.
Obs.: Duração do traslado a Baía de Halong 03:30hs (parada técnica de 30’)
O itinerario do cruzeiro está sujeito a mudanças sem aviso prévio por motivos meterológicos.
23 de fevereiro – Baía de Halong – Hanoi – Hue (Brunch, A)
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Continuamos navegando pela baía desfrutando de sua paisagem exclusiva. No nascer do sol para os
interessados haverá uma aula de Tai chi a bordo no terraço.
Teremos um bom “brunch” antes de chegar em terra. Se houver tempo, almoço tarde em Hanoi
depois da visita do Pagode CON SON antes de chegar no aeroporto para voo a Hue (70 minutos)
Chegada em Hue, translado ao hotel 5* para pernoite.
26 de fevereiro – Hue
Café da manhã no hotel. Visita ao Pagode Thien Um e a tumba do imperador Minh Mang.
Almoço em restaurante local. A tarde, saida em triciclo para visita a Cidadela Imperial onde a
Dinastia Nguyen reinou entre 1802 e 1945. Antes de chegar ao hotel visitaremos o mercado de
Dong Ba.
Pernoite em Hue.
25 de fevereiro – Hue – Da Nang – Hoy An
Desayuno en el hotel. Seguiremos por carretera a Danang a través del paso Hai Van (océano de las
nubes) y de la pintoresca playa de Lang Co. En Danang, visita panorámica la ciudad Danang, Pagoda
Linh Ung con la preciosa vista de la ciudad y la encantadora costa de la Península Son Tra. Luego
visitaremos al museo de Cham para aprender más sobre la escultura de Champa. Traslado a Hoi An.
Almuerzo. Llegada a Hoi An y hacer check in. Luego, empezamos la visita de la ciudad de Hoi An, un
importante puerto comercial de Asia en los siglos XVII y XVIII, cuya arquitectura y relajado estilo de
vida han cambiado poco en los últimos años, pasearemos en barco por el rio Thu Bon, pasando por
las pequeñas aldeas que bordean el rio. Llegada al barrio antiguo, desde donde empezamos el paseo
a pie por el centro de la ciudad antigua para visitar Phung Hung (Antigua casa de los mercadores), el
Puente japonés cubierto, con más de 400 años de antigüedad, la sala de Phuc Kien, la antigua Casa
Tan Ky, de arquitectura tradicional, el taller de seda y el museo de historia de la ciudad “Sa Huynh”.
Alojamiento en Hoi An.

11 DIAS NO VIETNÃ E NO CAMBOJA
ITINERÁRIO
Dia 1 - 20 fev 19: Hanói - chegada
Dia 2 - 21 fev 19: Hanói - Visitas
Dia 3 - 22 fev 19: Hanói - Baía de Halong
Dia 4 - 23 fev 19: Halong - Hanói - Hue
Dia 5 - 24 fev 19: Hue
Dia 6 - 25 fev 19: Hue - Da Nang - Hoi An
Dia 7 - 26 fev 19: Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh
Dia 8 - 27 fev 19: Ho Chi Minh - Túneis Cu Chi - Siem Reap
Dia 9 - 28 fev 19: Siem Reap - Visitas - Angkor Thom - Angkor Wat - Ta Baile - Ta Keo
Dia 10 - 01 fev 19: Siem Reap - Banteay Srei - Banteay Samre
Dia 11 - 02 fev 19: Siem Reap – Bangkok
Dia 1 - 20 fev 19: Hanói - chegada
Chegada ao aeroporto de Hanói, onde seu guia falante de espanhol estará esperando por você.
Transferência para a cidade (1hr.) Entretanto, você pode obter uma primeira impressão de
Hanói. Transfer para o hotel
Chegada em Hanói 21: 25hs
Dia 2 - 21 fev 19: Hanói - Visitas
Depois do café da manhã, começaremos as visitas a Hanói. Atualmente, Hanói é a capital do
Vietnã, a única cidade asiática com avenidas arborizadas, arquitetura colonial francesa, lagos
pacíficos e templos orientais.
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O passeio inclui a visão do Templo da Literatura, a primeira universidade do país, fundada em
1070 e considerada o símbolo de Hanói, continuaremos com o Museu de Etnologia, onde você
pode admirar uma coleção variada e interessante da cultura vietnamita.
Almoço no restaurante local.
Após o almoço, iremos para o Mausoléu de Ho Chi Minh: visitando o lado de fora da Praça Ba
Dinh, continuaremos até o Pagode de um pilar, construído em 1049 pelo Imperador Ly Thai
Tong, que reinou de 1028 a 1054, construído em madeira em um único pilar de pedra, é
projetado como uma folha de lótus em honra de Buda. Mais tarde, visitaremos o templo Ngoc
Son, localizado no meio do lago Hoan Kiem.
Por fim, faremos um passeio panorâmico em ciclo-apanha através do antigo bairro de Hanoi,
também conhecido como o bairro das 36 ruas, já que na época era conhecido pelo artesanato
dos artesãos que ali moravam e pelas oficinas que ali se realizavam. foram e eles apontam
para um show de marionetes de água.
JANTAR NO RESTAURANTE DO CLUBE DE IMPRENSA
Retorno ao hotel e acomodação em Hanói.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Dia 3 - 22 fev 19: Hanói - Baía de Halong
Após o café da manhã, encontre seu guia no saguão do hotel.
Partida por estrada para a Baía de Halong, uma viagem pelas terras agrícolas ricas do delta do
Rio Vermelho, sua paisagem de campos de arroz e búfalo, um exemplo de vida rural e
tradicional, será seu primeiro encontro com a autêntica Chegada do Vietnã Rural em Halong e
embarcar a bordo do tradicional barco de madeira "junco". Almoço a bordo. Após o almoço,
continuaremos navegando e descobrindo as numerosas ilhas da Baía, como a Tartaruga, o
Cachorro, o Chefe do Homem, etc.
Aproveite o tempo livre ou algumas das atividades opcionais. Demonstração da cozinha
vietnamita no terraço. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: Duração da transferência para Halong Bay 03:30 horas (30 'paragem técnica)
O itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem aviso prévio devido às condições
meteorológicas.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Dia 4 - 23 fev 19: Halong - Hanói - Hue
Continuamos navegando na baía aproveitando suas paisagens únicas. Ao nascer do sol e para
os interessados, há uma aula de Tai Chi a bordo no terraço.
Teremos um bom brunch para recarregar as baterias e realizar o retorno à terra.
Desembarcamos no píer de Halong, de onde nos mudamos para Hanoi por estrada até o
aeroporto para pegar o vôo para Hue.
Se houver tempo almoço tardio em Hanói depois de visitar o Pagoda CON SON antes de
chegar ao aeroporto
Chegada e acomodação em Hue.
Vôo para Hue: 1,10 hs.
Refeições: Brunch, almoço
Dia 5 - 24 fev 19: Hue
Após o café da manhã, visite dois importantes enclaves religiosos: o pagode de Thien Mu e o
túmulo do imperador Minh Mang. Almoço em um restaurante local
À tarde, visitaremos a Citadela Imperial, TRICICLO, CHEGARÁ À CIUDADELA E
RETORNAR TAMBÉM de onde a dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945. Antes de
retornar ao hotel, exploraremos o animado mercado de Dong Ba. Alojamento em Hue.
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Refeições: café da manhã, almoço
Dia 6 - 25 fev 19: Hue - Da Nang - Hoi An
Breakfast at the hotel. We will continue by road to Danang through Hai Van Pass (ocean of
clouds) and the picturesque beach of Lang Co. In Danang, panoramic tour of Danang City,
Linh Ung Pagoda with the beautiful view of the city and the enchanting coastline of the
Peninsula Son Tra. Then we will visit the Cham museum to learn more about the Champa
sculpture. Transfer to Hoi An.
Lunch. Arrive in Hoi An and check in. Then, we began the visit of the city of Hoi An, an
important commercial port of Asia in the XVII and XVIII centuries, whose architecture and
relaxed lifestyle have changed little in recent years, we will ride by boat on the Thu Bon river,
passing through the small villages that line the river. Arrival to the old quarter, from where
we started the walk through the center of the old city to visit Phung Hung (former home of
merchants), the Japanese covered bridge, with more than 400 years old, the Phuc Kien
room, the old Tan Ky House, with traditional architecture, the silk workshop and the history
museum of the city "Sa Huynh". Accommodation in Hoi An.
Nota: Tempo de viagem 4 horas entre Danang e Hue
Refeições: café da manhã, almoço
Dia 7 - 26 fev 19: Hoi An - Da Nang - Ho Chi Minh
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao aeroporto de Da Nang para pegar o
voo para Ho Chi Minh City.
Chegada e almoçar em um restaurante local. Visita à cidade de Ho Chi Minh - Palácio da
Reunificação, Ngoc Hoang Pagoda, a antiga acomodação na cidade de Ho Chi Minh. O
antiquário dos Correios Central e o Museu da Guerra. Visite o mercado por uma hora.
Transfer para o hotel.
Refeições: café da manhã, almoço

VN 813 - SALIDA 1620HS
Dia 8 - 27 fev 19: Ho Chi Minh - Túneis Cu Chi - Siem Reap
Após o café da manhã, traslado para visitar os túneis de Cu Chi, um complexo impressionante
de túneis subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã, depois retorne à cidade de Ho Chi
Minh para um almoço em um restaurante local.
Transfer para o aeroporto para o voo para Siem Reap - VN 813 - 1620/1730
Chegada em siem reap - visto pré-pago vip na chegada. Jantar em um bom restaurante ou
hotel.
Transfer para o hotel.
Nota: Duração da viagem até Cuchi 2 horas.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Dia 9 - 28 fev 19: Siem Reap - Visitas - Angkor Thom - Angkor Wat - Ta Baile - Ta
Keo
Café da manhã no hotel. Partida em Tuk-Tuk (uma espécie de automóvel, um veículo muito
típico no Camboja) para o Portão Sul, de onde se pode contemplar as suas impressionantes
estátuas representando o movimento do oceano, a antiga capital de Angkor Thom (século
XII), a templo de Bayon com suas 54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de
Avolokitesvara, os Phimeanakas, os terraços do rei dos leprosos e os elefantes, e as câmaras
reais. Em seguida, visite Ta Prohm templo um dos templos mais espetaculares da região, que

4

Braga Travel Consulting – www.chinalife.com – www.bonniebraga.com – email: braga.bonnie@gmail.com
bonniebraga@msn.com – frances@bragatravelconsulting.com – phone; 1305-6069894 - Whatsapp

se manteve relativamente o mesmo que quando foi descoberto e ainda mantém muito do seu
mistério e, em seguida, Ta Keo. Almoço no restaurante local.
Na parte da tarde, traslado de ônibus para visitar o mais famoso de todos os templos, Angkor
Wat - declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. O complexo deste templo cobre
81 hectares, comparável em extensão com o Palácio Imperial em Pequim. As conhecidas
cinco torres fazem parte da bandeira do Camboja. Eles representam os 5 picos de Meru, as
muralhas que os rodeiam, eles são as montanhas e o vale que os rodeia, o oceano. Esta obra
de arte do século XII é considerada entre os historiadores da arte como o primeiro exemplo
da arquitetura e arte clássica do Khmer. À tarde, apreciaremos o pôr do sol do templo Pre
Rup. Finalmente, teremos tempo para relaxar com uma massagem nos pés no centro.
Retorno ao hotel e acomodação em Siem Reap.
Refeições: café da manhã, almoço
Dia 10 - 01 fev 19: Siem Reap - Banteay Srei - Banteay Samre
Breakfast at the hotel
Vamos participar da cerimônia budista com os monges no Wat Domnak Pagoda. Em que
aprendemos mais sobre o budismo e como essa religião afetará a cultura cambojana.
Terminamos a cerimônia com oração, oferecendo muitos monges budistas.
Visitaremos os templos Banteay Srei e Banteay Samre, dedicados a Shiva. Nós
experimentamos o carro de boi em uma aldeia rural e desfrutamos da degustação de vinho de
palma
Almoço em restaurante
Tempo livre por 2 HORAS NOS MERCADOS. Jantar com show de Apsara. Retornar ao
hotel e hospedagem.
Refeições: café da manhã, almoço e jantar
Dia 11 - 02 fev 19: Siem Reap – Bangkok
Café da manhã no hotel. Em seguida, visitamos o museu de Angkor, os artesãos de D'Angkor
- o centro para ajudar os jovens cambojanos a manter o artesanato tradicional. Almoço em
um restaurante local. Transfer para o aeroporto para pegar o vôo para Bangkok
Refeições: café da manhã, almoço
ALOJAMENTO

******End of services*****

Check in/ Noche(s)
out date
2019

Estado
(12 Hab.
bloqueadas)

Ciudad

Hoteles

HANOI

PAN PACIFIC Hotel
Hab. Deluxe

20-22 Feb

02

Confirmed

HALONG

PARADISE CRUISE
Hab. Deluxe

22 – 23
Feb

01

Confirmed

HUE

LA RESIDENCE HUE

23 – 25

02

Confirmed
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SIEM REAP

Feb

ALLEGRO HOI AN
Hab. Little Suite

25 – 26
Feb

01

Confirmed

PULLMAN SAIGON 26 – 27 Feb
Hab. Superior

01

Confirmed

SOFITEL RESORT &
SPA
Hab. Superior

03

Confirmed

HOI AN
HO CHI MINH

Hab. Superior

27 Feb –
02 Mar

Nota:
* Todas as classificações do hotel são determinadas de acordo com as autoridades locais.
* Horário de check-in: 13:00 h às 14:00 h
* Horário de check-out: 11:00 h às 12:00 h
PREÇO POR PAX EM USD:
Serviço terrestre durante 11 dias em excursão privada
no Vietnã e no Camboja com guia em espanhol

2262
USD

2163
USD

2055
USD

Suplemento individual

1120 USD

Carta VOA

20 USD

Vip fast track no Vietnã + Siem Reap

75 USD

SERVIÇOS OPCIONAIS:
Service

Price/pax

Flight HAN_ HUI

125 USD

Flight DAD_SGN

125 USD

Flight SGN_REP

206 USD

SERVIÇO INCLUIDO
- Acomodação compartilhada em quarto com cama de casal ou 2 de solteiro, com café da manhã diário
- Tours de acordo com itinerário com guia local em espanhol
- Todas as transferências e transporte com veículos de ar-condicionado
- Todas as taxas de entrada como programa
- Viagem de barco como programa
- Cyclo em Vietnam, tuk-tuk em Siem Reap
- Refeições (B / L / D) (café da manhã / almoço / jantar) conforme indicado no programa
- Uma garrafa de água mineral por dia
- carta VOA
- Fasttrack na chegada

SERVIÇO EXCLUÍDO

- Bebidas
- Água mineral além da fornecida
- despesas pessoais e dicas
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- Passagens aéreas (internacionais e domésticas)
- Refeições (além das mencionadas no programa)
- impostos aeroportuários
- Check-in antecipado ou check-out tardio
- seguros
- Excursões e atividades opcionais
- Transferência adicional necessária devido a qualquer situação de emergência
- Itens de natureza pessoal (telefonemas, lavanderia, bebidas ...)
- Sobretaxas de alta temporada, se houver
- Tudo não mencionado acima

Nota: Duración del trayecto 4 horas entre Danang y Hue
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
Día 7 (mar) – 26 feb’ 19: Hoi An – Ho Chi Minh
Desayuno en el hotel. A la hora indicada, traslado al aeropuerto de Da Nang para tomar el vuelo a Ho
Chi Minh.
Llegada almuerzo. visita a Ho Chi Minh city - Palacio de la Reunificacion, la Pagoda de Ngoc Hoang,
la antiguAlojamiento en Ho Chi Minh. la antinua Oficina Central de Correos y el Museo de la
Guerra. Visita al mercado por una hora. Translado al hotel.
Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo
VN 813 - SALIDA 1620HS
Día 8(mie) – 27 feb’ 19: Ho Chi Minh – Túneles de Cu Chi – Vuelo a SIEM REAP VN 813 1620/1730
Después del desayuno, traslado para visitar los túneles de Cu Chi, un complejo impresionante de
túneles subterráneos usados durante la Guerra de Vietnam, luego regresamos a la ciudad de Ho Chi
Minh para el almuerzo en un restaurante local.
Translado al aeropuerto para vuelo a Siem Reap - VN 813 - 1620/1730
Llegada en siem reap - prepaid vip visa on arrival. Cena en restaurante bueno o en hotel.
Translado al hotel.
Nota: Duración del trayecto a Cuchi 2 horas.
Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena
Día 9 (jue) – 28 feb’ 19: Siem Reap – Visitas - ANGKOR THOM ANGKOR WAT TA PROM TA
KEO
Desayuno en el hotel. Salida en Tuk – Tuk (especie de motocarro, un vehículo muy típico en
Camboya) hacia la puerta Sur, desde donde se pueden contemplar sus impresionantes estatuas
representando el movimiento del océano, la Antigua capital de Angkor Thom (Siglo XII), el templo de
Bayon con sus 54 torres decoradas con 200 caras sonrientes de Avolokitesvara, el Phimeanakas,
las terrazas del rey leproso y de los elefantes, y las cámaras reales. A continuación visita de templo
de Ta Prohm uno de los más espectaculares templos del área, que se ha mantenido relativamente
igual que cuando fue descubierto y retiene todavía gran parte de su misterio y luego a Ta
Keo. Almuerzo en restaurante local.
Por la tarde, traslado en bus para visitar el más famoso de todos los templos, Angkor Wat –
Declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO. El complejo de este templo cubre
81 hectáreas, comparable en extensión con el Palacio Imperial de Pekín. Las conocidas cinco torres
forman parte de la bandera camboyana. Representan los 5 picos de Meru, los muros cercándolas,
son las montañas y el valle rodeándolos, el océano. Esta obra de arte del siglo XII está considerada
entre los historiadores de arte como el primer ejemplo de arquitectura y arte clásicos khmer. Por la
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tarde, disfrutaremos de la puesta de sol desde el templo Pre Rup. Por último, tendremos tiempo para
relajarnos con un masaje de pies en el centro. Regreso al hotel y alojamiento en Siem Reap.

Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo
dia 10 - (vie) – 01 mar’ 19: Siem Reap – Bantaey Srei – Banteay Samre
Desayuno en hotel.
Asistiremos en la ceremonia budista con los monjes en Pagoda Wat Domnak. En la cual aprendemos
más de budismo y como esta religión afectara en la cultura camboyana. Terminamos la ceremonia con
la oración brindando suertes de los monjes budistas.
Visitaremos los templos Banteay Srei y Banteay Samre, dedicados a Shiva. Experimentamos el carrito
de bueyes en un pueblo rural y disfrutar de la prueba de palma de vino
Almuerzo en un restaurante.
Tiempo libre PARA 2 HORAS EN LOS MERCADOS. Cena con espectáculo. Regreso al hotel y
alojamiento.
Régimen alimenticio: Desayuno, almuerzo y cena
Día 12 (lun) – 02 mar’ 19: Siem Reap – Les Artisans – Salida para Bangkok
Desayuno en el hotel. Luego, visitamos el museo de Angkor los artesanos D'Angkor - el centro de
ayuda a los jóvenes camboyanos para mantener la artesanía tradicional. Almuerzo en un restaurante
local. traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de salida a Bangkok
Régimen alimenticio: Desayuno y almuerzo

******Fin de nuestros servicios*****

ALOJAMIENTOS
Ciudad

Hoteles

Noche(s)

HANOI

MELIA HANOI ou similar
Hab. Deluxe

02

PARADISE CRUISE

01

HALONG

Hab. Deluxe

HUE

LA RESIDENCE HUE
Hab. Deluxe

02

HOI AN

MGALLERY HOI AN ou similar
Hab. Deluxe

01

LE MERIDIEN SAIGON HOTEL ou

01

HO CHI MINH

similar
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Hab. Premier Classic City View
SOFITEL RESORT & SPA ou similar
Hab. Superior

SIEM REAP

03

Notas
* Horario de entrada: 13:00 o 14:00
* Horario de salida: 11:00 o 12:00
PRECIO:
Precio en dólares americanos por persona en base a tour en grupo con guía local habla
español base en servicios privados:
Minimo
Servicio
20
pessoas
Servicios terrestres en privado con guía de habla
hispana Vietnam y Camboya

3752
USD

Vip fast track in Vietnam + Siem Reap

SUPLEMENTO SINGLE: USD1650.00
INCLUYE
Servicio

Precio por persona

Vuelo HAN_ HUI
Vuelo DAD_SGN
Vuelo SGN_REP

SERVICIOS INCLUIDOS
-

Alojamiento en los hoteles previstos (o similares) con desayuno.
Visitas según itinerario con guía local de habla hispana, a excepción a bordo del
junco en Halong que no permite el acceso del guía, los pasajeros serán atendidos por la
tripulación del barco en ingles
Recorrido terrestre según programa en coche/furgoneta privado con aire acondicionado.
Comidas mencionadas (D = Desayuno, A = Almuerzo, C = Cena)
Todas las entradas como se indica en el tour
Paseo en xiclo pousse , barco compartido en la Bahía de Halong, paseo en barco por el
río Thu Bon en Hoian
Paseo en tuk tuk
Una botella de agua y toalla por día de excursión.
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SERVICIOS NO INCLUIDOS
- Bebidas
- Gastos personales y propinas
- Tarifas aéreas de vuelos domésticos en Vietnam
- Tarifas aéreas de vuelos internacionales de entrada/salida de Vietnam
- Carta de visado :
- Tasa de visado de Vietnam: , entrada simple (los españoles están exentos de
visado, si su estancia es menor o igual a 15 días)
- Visado para Camboya: /persona que se solicita y emite directamente en el aeropuerto o
en la frontera de Camboya
- Todos los conceptos no mencionados en SERVICIOS INCLUIDOS
GASTOS DE CANCELACION:
• Sin gastos de cancelación35 días antes de la fecha de llegada, a excepción de vuelos,
cruceros, o servicios extraordinarios que serán valorados por separado. Los cargos de
cancelación se aplicarán inmediatamente a cualquier cancelación si los vuelos
han sido reservados y emitidos por Asia Exótica.
• Para la cancelación con menos de 35 días antes de la llegada, los cargos de cancelación son
los mencionados a continuación:
GASTOS DE CANCELACION POR
FECHA DE LLEGADA

CARGO POR CANCELACION

MAS DE 35 DIAS
ENTRE 35 Y 25 DIAS
ENTRE 24 Y 10 DIAS
ENTRE 9 Y 3 DIAS
MENOS DE 3 DIAS O NO SHOW

SIN GASTOS
30 % DEL TOTAL
50 % DEL TOTAL
75% DEL TOTAL
100% DEL TOTAL

NOTAS IMPORTANTES
-

El cierre de ventas para salidas no garantizadas es 30 días, es decir, los 30 días
anteriores a la fecha de comienzo el viaje, cerramos la salida y no aceptamos
reservas con 1 o 2 pasajeros
Con salidas garantizadas, 15 días anteriores, cerramos ventas para estas salidas.
Nuestra cotización no incluye seguro de viaje. Recomendamos que los clientes obtengan
un seguro de viaje desde su país
Asia Exotica se reserva el derecho de modificar las tarifas en todas las cotizaciones
hechas en caso de que el carburante aumente más del 25%. Si esto ocurriera, Asia
Exotica les informaría por escrito al menos 15 días antes de la aplicación del nuevo
precio.

02 de março 2019 – Siem Reap / Bangkok
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TAILANDIA
02 de março 2019 – Bangkok
Chegada em Bangkok, após as formalidades de saúde (mostrar vacina de febre amarela na saúde),
imigraçao e alfandega, translado ao hotel para pernoite. Horario de check-in 14:00-16:00hs
dependendo da politica do hotel (02-05 de março – 3 noites).
03 de março 2019: Bangkok (C / A)
Café da manhã no hotel.
Manhã: Grand Palace & Emerald Buddha Temple: 08.30 - 11.30h .
Este é o passeio mais importante de Banguecoque! Iremos visitar Wat Phra Kaew e as atrações vizinhas
primeiro, antes de passar para o Grand Palace. Wat Phra Kaew, ou o templo do Buda Esmeralda, está localizado
ao lado do Grand Palace, e juntos formam o maior espetáculo para os visitantes em Banguecoque. Uma visita ao
Royal Grand Palace, o marco da nação e mais elogiado monumento real na Tailândia, é uma obrigação. O
palácio, que é a antiga residência real dos reis de Castilho, é o exemplo perfeito de um antigo Tribunal siamês.
Construído em 1782 pelo rei Rama I, foi o centro de poder por mais de 150 anos. Hoje, o palácio é o maior
marco de Banguecoque e atração turística mais popular. Na verdade, o Grand Palace é um lugar incrível para
visitar, uma vez que consiste em mais de 100 edifícios brilhantemente coloridos, pináculos dourados e mosaicos
reluzentes, que todos datam de volta à Fundação de Banguecoque em 1782.
A fotografia é permitida na parte externa do palácio real e do Templo de Buda Esmeralda, mas não dentro dos
edifícios. A capela é um santuário nacional - vestuário adequado obrigatório (com manga, abaixo do joelho e
sapato fechado). Os sapatos devem ser removidos antes de entrar nos edifícios do templo como uma questão de
respeito.
Almoço no restaurante Supatra River House durante a excursão.
A tarde: Klongs (Canal) Tour & Wat Arun Time: 13.00.- 17.00h.
Banguecoque do século XIX foi atado com canais, dando a capital a designação de "Veneza do leste". Canais
sobreviventes, bem como o rio Chao Phraya em si (ou seja, o rio dos Reis) fornecem vinhetas memoráveis de
uma forma tradicional de vida aquática que tem permanecido essencialmente inalterada ao longo dos séculos. O
rio e os canais podem ser convenientemente explorados por transportes públicos ou através de um tradicional
barco de cauda longa. O passeio nos levará a Wat Arun (Templo da Aurora), na margem do rio Chao Phraya,
conhecido por sua porcelana incrustada de 79m no pagode central. Regresso ao ponto principal do Rio.
Regresso ao hotel para pernoite.
04 de março 2019: Bangkok (C / A)
Dia iinteiro de visita a Ayuthaya & Bang Pa- com almoço – Ida de carro regresso em grupo de barco
com almoço a bordo - 07.30 – 17.00h.
Visite a antiga capital da Tailândia, Ayutthaya, situada a cerca de 75 quilômetros ao norte de Banguecoque. A
mistura de culturas em Ayutthaya começou em meados do século XVI, quando os navios de Ayutthaya
dobraram os mares asiáticos, negociando com países vizinhos. Quando os holandeses apareceram no século
XVII, Ayutthaya tornou-se uma cidade portuária e rotas comerciais foram estendidas para a China, Japão,
Indonésia, Portugal, Holanda e França e mais tarde até mesmo para os países escandinavos. Embora as antigas
aldeias de comerciantes estrangeiros nas margens do Chao Phraya fossem abandonadas quando a cidade foi
saqueada por tropas birmanesas em 1767, alguns remanescentes sobreviveram e agora mostram a glória do
passado da cidade.
Começamos no Palácio de Verão do falecido rei Rama V, comumente conhecido como "Bang Pa-in",
magníficas ruínas do esplendor precoce que Ayutthaya é famosa mundialmente. Visita as as ruínas mais
impressionantes deste Património Mundial. Regresso a Banguecoque, cruzando o rio Chao Phraya em um barco
confortável com ar-condicionado, enquanto desfruta de um sumptuoso almoço buffet a bordo.
Translado ao hotel para pernoite.
05de março 2019 : Bangkok – Chiang Mai (C, A)
Café da manha no hotel. Traslado ao aeroporto de Bangkok para voo a Chiang Mai pela manhã.
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Chegada no aeroporto de Chiang Mai, translado ao hotel seguido de visita a Chiang Mai – cidade,
templos e mercado Waroros. Almoço em restaurante local durante a excursao.
Este passeio irá levá-lo em volta de Chiang Mai parando nos mais famosos templos, muro da cidade velha,
portões e fosso, bem como ao mercado Waroros.
Inclui uma visita a Wat Chiang Man, o mais antigo templo da cidade e famoso por um Chedi suportado por
fileiras de Elefantina contrafortes. Ele também inclui uma parada em Wat fraseado, que é o lar da bela Lai
Kham Chapel com o seu requintado woodcarving e murais estilo norte. Então vamos para Wat Chedi Luang e
seu pagode enorme (que foi parcialmente destruído por um terremoto em 1545) antes de ir para Wat Suan Doc,
que remonta ao século XIV, quando a monarquia tailandesa estava tendo passeios de lazer em seus jardins. Hoje
em dia abriga vários chedis brancos, todos contendo as cinzas da antiga família real de Chiang Mai, e apresenta
uma das mais famosas escolas de monge em toda a localidade de Chiang Mai. Em seguida, visite Waroros
mercado local.
Regresso ao hotel para pernoite (5-7 de março). Recomenda-se visitar o Mercado noturno.
06 de março 2019: Chiang Mai (C, A)
Café da manhã no hotel.
Dia inteiro: Mae sa Elephant Riding & Orchid Farm + visita ao Mercado para compras finais
08.00hs - Partida do hotel para visitar a área de madeira no norte da cidade para ver elefantes trabalhando no
acampamento de elefantes de Mae SA. Ver os elefantes tomando seu banho de manhã nos córregos correndo
antes de iniciar seu treinamento diário e de trabalho. Em seguida, montar um elefante por 30 minutos. Almoço
em restaurante local. Visita a um orquidario a tarde.
Regresso ao hotel para pernoite.
07 de março: Chiang Mai – Regresso (C)
Café da manhã no hotel. Traslado ao aeroporto de Chiang Mai para voo de regresso. Check-out
enre 10:00-12:00hs dependendo da politica de cada hotel.
Fim dos servicos na Tailandia.
*********************************************************************************************************
Preço por pessoa em twin / duplo da Tailandia: USD1276.00, suplemento single USD587.00
O preco inclui: uma noite no Hotel Novotel Suvarnabhumi com café da manha e taxas (14-15 de
fevereiro); 3 noites no Ramada Plaza Menam Riverside Bangkok ou similar – deluxe riverview room
com café da manha; 2 noites no Kantary Hills Chiang Mai ou similar - studio suíte room – com café
da manha e taxas;
Ingressos para os passeios confirmados; 4 almoços sem bebidas durante os passeios; guia privado
falando espanhol; serviços em carro privado com ar-condicionado.
Pagamento: 50% de deposito 90 dias antes da chegada, pagamento final ate 45 dias antes da
chegada.
Cancelamento até 60 dias antes da chegada: sem multa; cancelamento 45 dias – 1 dia: multa 100%.
Os passeios não incluem: voos; despesas pessoais, gorjetas para guia local; refeições não
mencionadas; taxas de visto se necessário; passeios opcionais.
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