SUDESTE ASIÁTICO 2018
Tailândia, Camboja, Vietnã e Singapura
Saída: 06 de novembro de 2018 - 18 dias de viagem

O PACOTE INCLUI:
Passagem aérea classe econômica da Emirates Airline, de São Paulo para Bancoc e volta de Singapura a São Paulo
Passagens aéreas em classe econômica entre as cidades como descrito no programa
Pernoites nos hotéis mencionados ou de categoria similar com impostos locais inclusos
Café da manhã nos hotéis, almoços e jantares citados no programa (bebidas à parte)
Shows, teatro e passeios de barco citados no programa
Traslados e passeios em caráter privativo com guia local falando em espanhol
Ingresso dos pontos turísticos citados no programa
Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00
Acompanhamento de guia acompanhante brasileiro para grupo com mínimo de 15 participantes.
Atenção! Necessário aos brasileiros: visto consular do Camboja e Vietnã e certificado internacional de vacina contra Febre-Amarela.

PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)
Valores válidos para mínimo de 15 participantes
ACOMODAÇÃO EM APARTAMENTO
INDIVIDUAL
DUPLO
PACOTE AÉREO E TERRESTRE
USD 8.390,00
USD 6.850,00
PACOTE TERRESTRE
USD 7.140,00
USD 5.550,00

TRIPLO
USD 6.820,00
USD 5.520,00

Taxas de embarque e envio de bagagem

USD 350,00

* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento
Forma de pagamento: 25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex

ROTEIRO DA VIAGEM – saída 06 de novembro de 2018
06/11
[ter]
07/11
[qua]
08/11
[qui]

= café da manhã

= almoço

= jantar

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
SÃO PAULO  DUBAI
01:25 - Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. Chegada a Dubai às 22:55.
DUBAI  BANCOC
-- (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers)
03:00 – Embarque no voo EK384 com destino a Bancoc.
12:15 – Chegada a Bancoc, capital da Tailândia, recepção e traslado ao hotel. Tarde livre para descanso da viagem.

09/11
[sex]

BANCOC
-(Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers)
Pela manhã, passeio pela cidade visitando o Grande Palácio e Templo do Buda Reclinado. A seguir, tempo livre para
compras no shopping Central World (Isetan) e retorno ao hotel. À noite, jantar com show tradicional de dança
tailandesa.

10/11
[sáb]

BANCOC / DAMNOEN SADUAK / BANCOC
-- (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers)
Dia de passeio rural com passeio de barco para visitar o mercado flutuante de Damnoen Saduak e tarde cultural no Thai
Village Cultural Show do resort Sampran Riverside.

11/11
[dom]

BANCOC / AYUTTHAYA / BANCOC
-- (Royal Orchid Sheraton Hotel & Towers)
Pela manhã, visita à antiga capital Ayutthaya para visitar o Palácio de Verão e o famoso templo Wat Mahathat; em
seguida, passeio de elefante. Retorno a Bancoc no meio da tarde e tempo livre.

12/11
[seg]

BANCOC / SIEM REAP
-(Prince D’Angkor Hotel & Spa)
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Siem Reap, no Camboja. Chegada, recepção
e traslado ao hotel. À noite, jantar com show de dança Apsara no restaurante Koulen.

13/11
[ter]

SIEM REAP
-- (Prince D’Angkor Hotel & Spa)
Dia de visita ao complexo do Angkor Wat que será dividido em 2 períodos: utilizando TUC-TUC motorizados, de manhã
visitaremos o Angkor Wat (principal) e Bayon (com rostos esculpidos em pedras) retornando uma vez ao hotel para
descanso e almoço. No meio da tarde, visita ao templo Ta Prohm local utilizado em muitos filmes pelas enormes raízes
que se mesclam com as construções.

14/11
[qua]

SIEM REAP  HANOI
-- (Meliá Hanoi Hotel)
Saída do hotel e visita ao centro de artesanato Artisan’s D’Angkor e, a seguir, visita a uma fazenda de produção de seda
com término no aeroporto ao final da tarde. Embarque em voo com para Hanoi, capital do Vietnã. Chegada, recepção e
traslado ao hotel.

15/11
[qui]

HANOI
-- (Meliá Hanoi Hotel)
Dia de passeio pelas principais atrações de Hanoi. À tarde, teatro folclórico do Water Puppet Show (bonecos na água).

16/11
[sex]
17/11
[sáb]

HANOI / TRANG AN / HANOI
-- ((Meliá Hanoi Hotel)
Dia de passeio rural por Trang An, passando pela cidadela imperial com passeio de bote tradicional pelos canais em
meio a um belo cenário de picos de rochas calcárias.
HANOI / BAÍA DE HALONG / HANOI
-- (Meliá Hanoi Hotel)
Dia para um cruzeiro pela famosa Baía de Halong com visita a uma das cavernas considerada Patrimônio da
Humanidade Unesco.

18/11
[dom]

HANOI / HO CHI MINH CITY
(Hotel Majestic Saigon)
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para embarque em voo doméstico à Cidade de Ho Chi Minh (antiga
Saigon). Chegada, recepção e, em seguida, passeio panorâmico pela cidade com término no hotel. Passeio noturno de
barco pelo rio Saigon com jantar a bordo.

19/11
[seg]

HO CHI MINH CITY / CU CHI / HO CHI MINH CITY
-- (Hotel Majestic Saigon)
Dia de visita a Cu Chi, com parte remanescente dos túneis, e retornando à cidade para visita ao museu da guerra do
Vietnã e Palácio da Reunificação.

20/11
[ter]
21/11
[qua]
22/11
[qui]

23/11
[sex]

HO CHI MINH CITY  SINGAPURA
-- -- (Concorde Hotel Singapore)
Em horário apropriado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Singapura. Chegada, recepção e
traslado ao hotel.
SINGAPURA
-- (Concorde Hotel Singapore)
Dia de passeio pela cidade de Singapura visitando o Royal Orchid Garden, Merlion Park, Chinatown e Monte Faber, com
travessia em “cablecar” para a Ilha de Sentosa. Tempo livre no resort Sentosa Island e retorno ao hotel ao final do dia.
SINGAPURA
-- (Concorde Hotel Singapore)
Na parte da manhã, visita às estufas do Garden by The Bay e almoço no restaurante do hotel Marina Bay Sands. Tarde
livre para compras ou caminhar pela Orchard Road, principal via comercial da cidade.
21:00 – Saída do hotel e traslado ao aeroporto.
SINGAPURA  DUBAI  GUARULHOS
01:40 – Partida do voo EK405 da Emirates Airline para Dubai .
04:50 – Chegada a Dubai. 08:35 – Embarque no voo EK261 para São Paulo. 18:15 – Desembarque no Aeroporto
Internacional de Guarulhos, Terminal 3.
www.centurytravel.com.br

