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DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

07, 14, 21, 28
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22*, 29*
05*, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23, 30
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NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da
chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses
regulamentos com as entidades consulares e de
saúde em seu país de origem antes de viajar. As
autoridades de saúde exigem que alguns países,
dependendo de sua nacionalidade e das pessoas
que viajaram para áreas de risco, apresentem o
certificado de vacina contra a febre amarela.
BAGAGEM NOS VÔOS DOMÉSTICOS: Esta viagem
tem trajetos domésticos. A franquia máxima
permitida é de 23 kg por pessoa. Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o
pagamento da taxa extra que em cada caso é
fixado pela companhia.

HOTÉIS PREVISTOS

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

Manila: St Giles Makati Hotel (***); Baguio: El
Cielito Inn (***); Sagada: Masferre Inn (***);
Banaue: Banaue Hotel (***); Manila: St Giles
Makati Hotel (***); Cebu: Costabella Tropical
Beach (****); Bohol: Bohol Beach Club Resort (****)

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico de
viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui translado de chegada.
• Excursão: Corella, Baclayon, Chocolate Hills,
Loboc em Bohol
• Visita Panorâmica em: Manila, Baguio, Cebu
• Barco: Cruzeiro pelo rio Loay em Loboc
• Entradas: Forte Bonifácio, Forte de Santiago,
Catedral e Igreja de San Agustín em Manila;
Caverna funerária em Sagada; Museu Bontoc;
Templo taoísta, Basílica Minore del Santo Niño,
Forte San Pedro, Casa Gorordo em Cebu;
Fundação Filipina Tarsier, Antiga Igreja em
Baclayon.
• Ferry: Cebu - Bohol
• Voos incluídos: Manila – Cebu; Bohol - Manila em
classe turista e translados de/ para o aeroporto.
• 01 Almoços ou Jantares incluídos em: Bohol
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Bohol

Filipinas Autêntica Novidade
01 TER. Manila.Chegada a MANILA, capital das Filipinas situada na Ilha de
Luzon. A cidade é denominada ¨Pérola do Oriente¨ por causa
de sua localização central, uma vez que faz parte das rotas
vitais do comércio marítimo do Pacífico. Traslado com nosso
assistente do aeroporto ao hotel. Alojamento.
02 QUA. Manila.Café da manhã no hotel. A melhor maneira de conhecer a
cidade é através do City Tour que faremos hoje. Seu percurso
começará no distrito financeiro de Makati, um dos pontos
mais atrativos da cidade. A seguir, nos introduziremos na história do país visitando o Forte Bonifácio e o cemitério norte-americano. Posteriormente visitaremos o Parque Rizal, que
recebe seu nome em homenagem ao herói nacional, o Dr. José
Rizal. Após uma breve parada no monumento com sua imagem iremos para a histórica cidade amuralhada de
Intramuros, que exibe a essência atual da cidade, uma combinação do antigo com o moderno. Percorra suas ruas empedradas da Igreja de San Agustín, a mais antiga do país, onde você
poderá ver sua vasta coleção de esculturas, indumentárias e
outros artigos religiosos. Do outro lado da rua fica a Casa
Manila, uma reprodução de uma casa do século XIX, mobiliada
com decoração oriental e europeia e com móveis típicos filipinos, que nos transportará para épocas passadas.
Continuaremos rumo ao Forte Santiago, a principal linha de
defesa de Manila contra os invasores que chegavam por mar.
Este forte de pedra protege a entrada da cidade a partir da
baía de Manila e testemunhou momentos trágicos da história
das Filipinas. A visita finalizará no cemitério chinês, onde
poderemos observar uma fusão de religiões e seus mausoléus
que nos deixarão impressionados. Retornaremos ao hotel com
a sensação de ter viajado no tempo. Alojamento.
03 QUI. Manila - Baguio.Café da manhã no hotel. Saída para o norte de Luzón através
da rodovia que nos levará pela planície central da ilha, repleta de campos agrícolas e centenas de palmeiras, até chegarmos à cidade de Baguio. A cidade é conhecida como “A
Capital do Verão” das Filipinas, porque aqui vinham as famílias mais acomodadas para passar os meses mais quentes
escapando da agitação de Manila. Chegada à tarde. Checkin no hotel, e saída para fazer um pequeno passeio e city tour
pela cidade, entre os pontos mais emblemáticos que visitaremos podemos citar o Mercado Público, sem dúvida um dos
mais coloridos das Filipinas. Retorno ao hotel e alojamento.
04 SEX. Baguio - Sagada.Café da manhã. Saída para o norte continuando pela estrada
passando por uma espetacular vista, onde os Terraços de
Arroz começam a aparecer junto aos bosques e demais cultivos, criando uma paisagem única. Chegaremos ao Vale de
Sagada, e ao chegarmos faremos o check-in no hotel e teremos tempo para explorar a região. Visitaremos uma das
cavernas funerárias da cidade, e faremos uma pequena
caminhada em uma de suas rotas, passaremos por uma casa
de tecido onde as mulheres locais se dedicam a tecer à mão.
Retorno ao hotel e alojamento.
05 SAB. Sagada - Banaue.Café da manhã. Na hora indicada, sairemos rumo à zona
declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO,
Banaue. Ao longo do caminho faremos uma parada no Museu
de Bontoc, onde fica a coleção mais importante e interessante sobre as Tribos das Montanhas e do Norte de Luzón. Ao
chegarmos perto da cidade de Banaue faremos várias paradas em lugares únicos que deixam qualquer um admirado
devido à beleza dos Terraços de Arroz e sua incrível vista
panorâmica, criando um ambiente único no mundo. Chegada
ao hotel e alojamento.
06 DOM. Banaue - Manila.Café da manhã. Hoje quem desejar poderá fazer um Tour
Opçional e visitar a Vila de Bangaan, rodeada por Terraços de
Arroz, esta pequena vila oferece uma vista panorâmica
excepcional dos mesmos. Aqueles que quiserem poderão
fazer um Passeio Opçional pela cidade de Banaue, antes de
sairmos rumo a Manila. (Estrada e Rodovia, rumo ao sul de
Luzón, aproximadamente 6 horas). Chegada a Manila ao
anoitecer, e translado ao seu hotel, alojamento.

07 SEG. Manila - Cebu.Café da manhã. Na hora indicada translado ao aeroporto
para tomar o voo para Cebu (VOO INCLUÍDO). Na sua chegada estarão à sua espera para levá-lo ao seu hotel. Resto do
dia livre para descobrir esta cidade que é uma verdadeira
referência nas Filipinas. Atualmente Cebu, conhecida como
“A Cidade Rainha do Sul”, é o centro econômico e turístico do
sul do país. Sugerimos que você aproveite para percorrer
suas ruas e adentrar em sua forma de vida, para conhecer de
perto os segredos que esconde. Alojamento.
08 TER. Cebu.Café da manhã no hotel. Seu percurso pela cidade começará
com um city tour onde visitaremos o majestoso templo taoísta, construído em 1872, e em cujo interior poderemos observar
uma réplica da Muralha Chinesa. A caminho de sua próxima
visita passaremos pelo Capitólio Provincial e pelo Mercado de
Carbono, o maior e mais antigo da cidade, onde se reúnem os
agricultores de Cebu. Visita à Basílica Minore del Santo Niño,
Igreja Sagrada da cidade, que alberga a venerada estátua do
Menino Jesus que é da época de Magallanes. Muito perto da
Basílica você terá a oportunidade de ver a Cruz de Magallanes,
o lugar onde se instaurou o cristianismo pela primeira vez em
Cebu. Continuaremos para o Forte San Pedro, o primeiro bastião militar no país. Sua última parada será na Casa Gorordo.
Este emblemático lugar fica no distrito de Parian e foi residência do primeiro bispo filipino Juan Gorodo. Atualmente alberga um museu repleto de antigas relíquias que vão ajudá-lo a
imaginar como viviam as pessoas do século XIX. Retorno ao
hotel e alojamento.
09 QUA. Cebu - Bohol.Café da manhã. Translado ao cais para embarcar no ferryboat que nos levará para a Paradisíaca Ilha de Bohol. Na chegada ao porto de Tagbilaran seremos recebidos pelo guia da
ilha, e trasladados ao hotel. Bohol é, junto a outras ilhas, uma
verdadeira joia que merece ser descoberta. Em seu interior
esconde verdadeiras maravilhas da natureza, além de ter
umas praias que devem estar muito próximas do paraíso.
Resto do dia livre à sua disposição para descobrir esta ilha
com um encanto único, repleta de tesouros naturais e situada no coração do arquipélago das Filipinas, ou simplesmente
desfrutar da praia e do sol. Alojamento.
10 QUI. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate Hills -Loboc
-Bohol.Café da manhã no hotel. Hoje faremos uma excursão de dia
completo no belo campo de Bohol. Sua primeira parada será
a Fundação Filipina Tarsier, localizada na cidade de Corella,
que serve de refúgio para os menores e mais adoráveis primatas do mundo, o tarsero (Carlito syrichta). Aqui você terá a
oportunidade de observar esses diminutos e incomuns animais em seu habitat natural. Posteriormente, iremos para
Baclayon, onde faremos uma breve parada no Blood
Compact Site, uma escultura comemorativa que simboliza a
amizade histórica entre espanhóis e filipinos. Visita à centenária igreja Baclayon, que alberga uma importante coleção
de arte religiosa. Continuaremos através do bosque artificial
de Bilar em direção às espetaculares Chocolate Hills, a
maravilha geológica do país, e que não podemos deixar de
fotografar. Parada ao longo do caminho para admirar esta
paisagem única composta por mais de 1.260 colinas.
Terminaremos o percurso na cidade de Loboc com um cruzeiro pelo rio Loay. Almoço incluído que será servido a bordo
enquanto percorremos vilarejos ribeirinhos, manguezais e
plantações de palmeira nipa. No final do cruzeiro, translado
ao hotel para descansar e relaxar. Alojamento.
11 SEX. Bohol - Manila.Café da manhã no hotel. Tempo livre para fazer compras de
última hora ou simplesmente desfrutar da ilha e suas praias.
Na hora indicada translado ao aeroporto, check-in e embarque para tomar o voo rumo a Manila (VOO INCLUÍDO). Fim de
nossos serviços na chegada ao aeroporto Manila. Hora estimada de chegada a Manila: 20h00.
Translado do Terminal de voos Nacionais para o Terminal de
seu voo internacional. Ali você tomará o voo para seu próximo destino. Fim de nossos serviços.
Nota: Se precisar de uma noite adicional em Manila, os traslados aeroporto/hotel/ aeroporto não estaõ incluídos.
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palawan

08 TER / SAB. Boracay.Café da manhã. Dia livre à sua disposição para desfrutar
dessas maravilhosas ilhas e de tudo o que elas oferecem.
Alojamento.
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ID: 19533

HOTÉIS PREVISTOS O SIMILAR
Manila: St Giles Makati Hotel (***); Cebu: Costabella Tropical Beach (****); Bohol: Bohol Beach
Club Resort (****)
OPÇÃO 2
Boracay: Astoria Current Resort (****)
OPÇÃO 3
El Nido: Balai Adlao Hotel (****)

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme
esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde
em seu país de origem antes de viajar. As autoridades de saúde
exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e
das pessoas que viajaram para áreas de risco, apresentem o
certificado de vacina contra a febre amarela.
BAGAGEM NOS VÔOS DOMÉSTICOS: Esta viagem tem trajetos
domésticos. A franquia máxima permitida é de 23 kg por pessoa. Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento da
taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.

O PREÇO INCLUI
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MAIS DE 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui translado de chegada.
• Excursão: Corella, Baclayon, Chocolate Hills, Loboc em
Bohol
• Visita Panorâmica em: Manila, Cebu
• Barco: cruzeiro pelo rio Loay em Loboc
• Entradas: Forte Bonifácio, Forte de Santiago, Catedral e
Igreja de San Agustín em Manila; Templo taoísta, Basílica
Minore del Santo Niño, Forte San Pedro, Casa Gorordo em
Cebu; Fundação Filipina Tarsier, Antiga Igreja em Baclayon
• Ferryt: Cebu – Bohol
• Voos incluídos: Manila – Cebu; Bohol - Manila em classe
turista e translados de / para o aeroporto.
• 01 Almoços ou Jantares incluídos em: Bohol
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇÃO 2)
• Ferry: Bohol - Cebu
• Voos incluídos: Cebu – Caticlan; Boracay- Manila em classe turista e translados de/ para o aeroporto.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇÃO 3)
• Voos incluídos: Bohol – El Nido; El Nido - Manila em classe
turista e translados de/ para o aeroporto

ATÉ 15 DIAS

09 QUA / DOM. El Nido- Manila.Café da manhã. Tempo livre para fazer compras de última
hora ou simplesmente desfrutar da ilha e suas praias. Na
hora indicada translado ao aeroporto local para tomar a
avioneta de retorno a Manila e a partir dali fazer a conexão
do voo para seu próximo destino. Fim de nossos serviços na
chegada ao aeroporto de Manila. Hora estimada de chegada a Manila: 20h00.
Translado do Terminal de voos Nacionais para o Terminal de
seu voo internacional. Fim de nossos serviços.
Nota: Se precisar de uma noite adicional em Manila, os traslados aeroporto/hotel/ aeroporto não estaõ incluídos.

INDIV

$
$
$
$

CENTRAL

08 TER / SAB. El Nido.Café da manhã. Dia livre à sua disposição para desfrutar
dessas maravilhosas ilhas e de tudo o que elas oferecem.
Alojamento.

DBL

T.Alt
T.Media
T.Baixa
*T.Extra
OPÇÃO 2

ID: 19531

NÓRDICA

(OPÇ. 3) MANILA E PRAIAS DE CEBU, BOHOL E PALAWAN
Dias 1 - 6 como em Opç. 2
07 SEG / SEX. Bohol - El Nido (Palawan).Café da manhã. Tempo livre para fazer compras de última
hora ou simplesmente relaxar na praia. Na hora indicada
translado ao aeroporto local para tomar o voo com uma
avioneta leve para um destino considerado como “O
Paraíso”, as ilhas de El Nido em Palawan. Chegada e assistência por parte de nosso representante na ilha que lhe dará
a boas-vindas e o levará para o hotel escolhido. El Nido, sem
dúvida alguma, talvez seja uma das partes mais recônditas
das Filipinas e, portanto, nos oferece a possibilidade de
estarmos mais perto do “Paraíso”. Chegada ao hotel e entrega de seu quarto, resto do dia livre para desfrutar de suas
praias e do sol. Alojamento.
Observação: Os passageiros deverão pagar diretamente
uma taxa de cerca de 200 Pesos PHL (aproximadamente 5 €)
pelo voo realizado com a AirSwif para / de El Nido.

OPÇÃO 1

MEDITERRÂNEO

09 QUA / DOM. Boracay- Manila.Café da manhã. Tempo livre para fazer compras de última
hora ou simplesmente desfrutar da ilha e suas praias. Na
hora indicada translado ao aeroporto local para tomar a
avioneta de retorno a Manila e a partir dali fazer a conexão
do voo para seu próximo destino. Fim de nossos serviços na
chegada ao aeroporto de Manila. Hora estimada de chegada a Manila: 20h00.
Translado do Terminal de voos Nacionais para o Terminal de
seu voo internacional. Fim de nossos serviços.
Nota: Se precisar de uma noite adicional em Manila, os traslados aeroporto/hotel/ aeroporto não estaõ incluídos.

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

ATLÂNTICO

(OPÇ. 2) MANILA E PAIAS DE CEBU, BOHOL E BORACAY
Dias 1 - 6 como em Opç. 1
07 SEG / SEX. Bohol - Cebu - Caticlan - Boracay .Café da manhã no hotel. Tempo livre para fazer compras de
última hora ou simplesmente relaxar na praia. Na hora indicada translado ao porto para tomar o ferryboat para Cebu,
e dali para o aeroporto local a fim de tomar o voo com uma
avioneta leve até Caticlan, o aeroporto de entrada na Ilha
de Boracay. Chegada e assistência por parte do chofer que o
levará para o hotel, de barco e logo de carro, ou triciclo,
dependendo do hotel selecionado. Alojamento.

04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
02, 05, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30
04, 07, 11, 14, 18, 21, 25, 28
01, 04, 08, 11, 15, 18, 22, 25, 29
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22, 26, 29
03, 06, 10, 13, 17, 20, 24, 27, 31
03, 07, 10, 14, 17, 21, 24, 28
01, 05, 08, 12, 15, 19, 22*, 26*, 29*
02*, 05*, 09, 12, 16, 19, 23, 26, 30
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27
02, 06, 09, 13, 16, 20, 23, 27, 30

PENINSULA IBÉRICA

07 SEG / SEX. Bohol - Manila.Café da manhã no hotel. Tempo livre para fazer compras de
última hora ou simplesmente desfrutar da ilha e suas praias.
Na hora indicada translado ao aeroporto, check-in e embarque para tomar o voo rumo a Manila (VOO INCLUÍDO). Fim de
nossos serviços na chegada ao aeroporto Manila. Hora estimada de chegada a Manila: 20h00.
Translado do Terminal de voos Nacionais para o Terminal de
seu voo internacional. Ali você tomará o voo para seu próximo destino. Fim de nossos serviços.
Nota: Se precisar de uma noite adicional em Manila, os traslados aeroporto/hotel/ aeroporto não estaõ incluídos.

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ECONÔMICA

06 DOM / QUI. Bohol – Corella – Baclayon – Chocolate Hills
-Loboc -Bohol.Café da manhã no hotel. Hoje faremos uma excursão de dia
completo no belo campo de Bohol. Sua primeira parada será
a Fundação Filipina Tarsier, localizada na cidade de Corella,
que serve de refúgio para os menores e mais adoráveis primatas do mundo, o tarsero (Carlito syrichta). Aqui você terá
a oportunidade de observar esses diminutos e incomuns
animais em seu habitat natural. Posteriormente, iremos
para Baclayon, onde faremos uma breve parada no Blood
Compact Site, uma escultura comemorativa que simboliza a
amizade histórica entre espanhóis e filipinos. Visita à centenária igreja Baclayon, que alberga uma importante coleção
de arte religiosa. Continuaremos através do bosque artificial
de Bilar em direção às espetaculares Chocolate Hills, a
maravilha geológica do país, e que não podemos deixar de
fotografar. Parada ao longo do caminho para admirar esta
paisagem única composta por mais de 1.260 colinas.
Terminaremos o percurso na cidade de Loboc com um cruzeiro pelo rio Loay. Almoço incluído que será servido a bordo
enquanto percorremos vilarejos ribeirinhos, manguezais e
plantações de palmeira nipa. No final do cruzeiro, translado
ao hotel para descansar e relaxar. Alojamento.

2

MAIS INCLUÍDO

05 SAB / QUA. Cebu - Bohol.Café da manhã. Translado ao cais para embarcar no ferryboat que nos levará para a Paradisíaca Ilha de Bohol. Na
chegada ao porto de Tagbilaran seremos recebidos pelo
guia da ilha, e trasladados ao hotel. Bohol é, junto a outras
ilhas, uma verdadeira joia que merece ser descoberta. Em
seu interior esconde verdadeiras maravilhas da natureza,
além de ter umas praias que devem estar muito próximas do
paraíso. Resto do dia livre à sua disposição para descobrir
esta ilha com um encanto único, repleta de tesouros naturais e situada no coração do arquipélago das Filipinas, ou
simplesmente desfrutar da praia e do sol. Alojamento.

2

Cebu

ORIENTE MEDIO

04 SEX / TER. Cebu.Café da manhã no hotel. Seu percurso pela cidade começará
com um city tour onde visitaremos o majestoso templo taoísta, construído em 1872, e em cujo interior poderemos observar uma réplica da Muralha Chinesa. A caminho de sua próxima visita passaremos pelo Capitólio Provincial e pelo
Mercado de Carbono, o maior e mais antigo da cidade, onde
se reúnem os agricultores de Cebu. Visita à Basílica Minore
del Santo Niño, Igreja Sagrada da cidade, que alberga a
venerada estátua do Menino Jesus que é da época de
Magallanes. Muito perto da Basílica você terá a oportunidade
de ver a Cruz de Magallanes, o lugar onde se instaurou o cristianismo pela primeira vez em Cebu. Continuaremos para o
Forte San Pedro, o primeiro bastião militar no país. Sua última
parada será na Casa Gorordo. Este emblemático lugar fica no
distrito de Parian e foi residência do primeiro bispo filipino
Juan Gorodo. Atualmente alberga um museu repleto de antigas relíquias que vão ajudá-lo a imaginar como viviam as
pessoas do século XIX. Retorno ao hotel e alojamento.

el nido 2

O

03 QUI / SEG. Manila - Cebu.Café da manhã. Na hora indicada translado ao aeroporto
para tomar o voo para Cebu (VOO INCLUÍDO). Na sua chegada estarão à sua espera para levá-lo ao seu hotel. Resto do
dia livre para descobrir esta cidade que é uma verdadeira
referência nas Filipinas. Atualmente Cebu, conhecida como
“A Cidade Rainha do Sul”, é o centro econômico e turístico do
sul do país. Sugerimos que você aproveite para percorrer
suas ruas e adentrar em sua forma de vida, para conhecer
de perto os segredos que esconde. Alojamento.

Boracay
2

ADE

(OPÇ. 1) MANILA E PRAIAS DE CEBU E BOHOL
01 TER / SAB. Manila.Chegada a MANILA, capital das Filipinas situada na Ilha de
Luzon. A cidade é denominada ¨Pérola do Oriente¨ por causa
de sua localização central, uma vez que faz parte das rotas
vitais do comércio marítimo do Pacífico. Traslado com nosso
assistente do aeroporto ao hotel. Alojamento.
02 QUA / DOM. Manila.Café da manhã no hotel. A melhor maneira de conhecer a
cidade é através do City Tour que faremos hoje. Seu percurso
começará no distrito financeiro de Makati, um dos pontos
mais atrativos da cidade. A seguir, nos introduziremos na
história do país visitando o Forte Bonifácio e o cemitério
norte-americano. Posteriormente visitaremos o Parque
Rizal, que recebe seu nome em homenagem ao herói nacional, o Dr. José Rizal. Após uma breve parada no monumento
com sua imagem iremos para a histórica cidade amuralhada de Intramuros, que exibe a essência atual da cidade, uma
combinação do antigo com o moderno. Percorra suas ruas
empedradas da Igreja de San Agustín, a mais antiga do país,
onde você poderá ver sua vasta coleção de esculturas, indumentárias e outros artigos religiosos. Do outro lado da rua
fica a Casa Manila, uma reprodução de uma casa do século
XIX, mobiliada com decoração oriental e europeia e com
móveis típicos filipinos, que nos transportará para épocas
passadas. Continuaremos rumo ao Forte Santiago, a principal linha de defesa de Manila contra os invasores que chegavam por mar. Este forte de pedra protege a entrada da
cidade a partir da baía de Manila e testemunhou momentos
trágicos da história das Filipinas. A visita finalizará no cemitério chinês, onde poderemos observar uma fusão de religiões e seus mausoléus que nos deixarão impressionados.
Retornaremos ao hotel com a sensação de ter viajado no
tempo. Alojamento.

manila 2

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL
Manila e Praias de Cebu e Bohol
Manila e Paias de Cebu, Bohol e Boracay OPÇÃO 2
Manila e Praias de Cebu, Bohol e Palawan OPÇÃO 3
OPÇÃO 1

AMÉRICA

Novidade

AMÉRICA

1 Chiang Rai
Chiang Mai 2

GUIA FALANDO EM

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

2
Bangkok

MAIS INCLUÍDO
ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO

DIS

NLINE

O

NÓRDICA

NIBILID
PO

ADE

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

3 PHUKET

DESDE 1119$-DÍAS 6/9
DATAS DE SAÍDA
SEG / TER/ QUA/ QUI / SEX
(OPÇÃO 1)
T. Alta: De 22 a 26 Outubro + de 29 a 30 Outubro de 2020 +
de 18 a 25 Dezembro de 2020 + 01 de Janeiro de 2021
T. Média: De 01 a 21 Outubro + de 02 Novembro a 17
Dezembro de 2020 + de 04 Janeiro a 31 de Março de 2021
T. Baixa: De 01 Abril a 30 Setembro de 2020
T. Extra *: 27 Outubro + 28 Outubro + de 28 a 31 Dezembro
de 2020
(OPÇÃO 2)
T. Alta: De 22 a 26 Outubro + de 29 a 30 Outubro de 2020 +
de 06 Janeiro a 24 Fevereiro de 2021
T. Média: De 01 a 10 de Abril + de 01 a 21 Outubro + de 02
Novembro a 15 Dezembro de 2020 + de 25 Fevereiro a 31
de Março de 2021
T. Baixa: De 13 Abril a 30 Setembro de 2020
T. Extra *: 27 a 28 de outubro

01 SEG / TER / QUA / QUI / SEX. Bangkok.TPL
1271
1191
1119
1362
TPL
1700
1623
1435
1804

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você
reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em seu país de origem antes de viajar. As
autoridades de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram
para áreas de risco, apresentem o certificado de vacina
contra a febre amarela.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir
os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é
obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento
da taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.

HOTÉIS PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup); Chiang
Rai: Hotel Gran Vista (****); ; Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****)
Opção 2
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus com
guia falando espanhol, seguro básico de viagem, café
da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do aeroporto
Suvarnabhumi (BKK). Inclui traslado de saída. Os traslados podem ser feitos com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Excursão ao Triângulo do Ouro em Chiang
Rai; Safari em elefante, pequeno trekking, descida em
em balsas de bambu pelo rio, passeio em carro puxado
por búfalos e visita à plantação de orquídeas em
Chiang Mai.
• Barco: Passeio em barco tradicional tailandês pelo rio
Mekong; Descida pelo rio em balsas de bambu em
Chiang Mai.
• Visita panorâmica em: Bangkok.
• Encontros: Tribo “Akha” e tribo “Yao” em Chiang Rai
• Traslados: Rua dos artesãos em Chiang Mai.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat Tramit y Grande
Palácio Real en Bangkok; Museu do Ópio, Wat Rong Kun
em Chiang Rai; Templo do Doi Suthep; Safari sobre elefantes en Chiang Mai.
• Voos incluidos: Bangkok – Chiang Rai em classe econômica e traslado de / para o aeroporto
• 03 Almoços ou Jantares Incluídos em: Almoço en
Chiang Rai, Almoço no trajeto entre Chiang Rai e
Chiang Mai e Almoço em Chiang Mai.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de saída.
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Bangkok e Triângulo Dourado Novidade OPÇÃO 1
Bangkok, Triângulo Dourado e Praias de Phuket OPÇÃO 2
(OPÇ. 1) BANGKOK E TRIÂNGULO DOURADO

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX
OPÇÃO 1
DBL
INDIV
ID: 19535
$
T.Alt
1271
1901
$ 1191
T.Media
1741
$ 1119
T.Baixa
1637
$ 1362
*T.Extra
2082
OPÇÃO 2
DBL
INDIV
ID: 19511
$ 1700
T.Alt
2785
$ 1623
T.Media
2605
$ 1435
T.Baixa
2269
$ 1804
*T.Extra
2966

Chiang Mai

Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso
guia do idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite em Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de
Suvarnabhumi (BKK).

02 TER / QUA / QUI / SEX / SAB. Bangkok.-

Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada e movimentada Bangkok, visitando dois dos templos mais significativos e visualmente impressionantes
da capital: o Templo Wat Traimit, tambem conocido
como o templo da Buda de Oro e que a imagem de uma
aventura de cinco toneladas de massa magra da historia,
pues permaneceu oculta durante a guerra. Nuestra
siguiente a sera o Templo Wat Po, com seu Buda Reclinado. Conheceremos o Grande Palácio Real que serviu
como residência oficial do rei da Tailândia desde o século XVIII até mediados do século XX. Está situado ao leste
do rio Chao Phraya e é, sem dúvida, uma das maiores
atrações turísticas desta cidade por tratar-se de um
grande conjunto de cores onde o dourado impera.
Nota: Somente para chegadas a partir de Maio o templo
do Buda de Esmeralda, conhecido como Wat Phra Kaew)
será incluído em Grand Bangkok em Bangkok. No final
da visita, retorne ao hotel com uma parada na fábrica
de pedras preciosas do estado. E tarde livre. Retorno ao
hotel e Hospedagem.
Nota: A ordem das visitas em Bangkok poderá ser modificada em destino. A ordem definitiva será entregue na
chegada.

03 QUA / QUI / SEX / SAB / DOM. Bangkok- Chiang Rai.-

Café da manhã e traslado ao aeroporto para pegar o
voo (incluído) em direção a CHIANG RAI. Chegada ao
aeroporto de Chiang Rai, assistência por parte de nosso
guia hispanofalante e traslado ao hotel. Depois, visitaremos em caminhonetes várias tribos das montanhas: a
Tribo “Akha” com seus trajes de cores e a tribo “Yao” com
sua característica forma de vida. Almoço incluido.
Depois, saída rumo ao famoso “TRIANGULO DO OURO”
chamado assim por estarem em um mesmo ponto de
fronteira a Tailândia, a Birmânia e o Laos, margeados
pelo Rio Mekong, de grande beleza cênica e famoso pelo
comércio do ópio. Visita ao “Museu do Ópio”. Retorno a
Chiang Rai para hospedagem.

04 QUI / SEX/SAB/DOM/SEG. Chiang Rai - Chiang Mai.-

Café da manhã. Começamos o dia subindo o rio Mekong
em um barco tradicional tailandês para visitar a tribo
Karen. Em seguida, vamos rumo a Chiang Mai. No trajeto, visitaremos Wat Rong Khun, conhecido como o
Templo Branco, totalmente diferente de qualquer outro
templo da Tailândia devido ao “ubosot” (sala de reuniões
sagrada) desenhada na cor branca onde se usou, entre
outros materiais, cristal branco. Almoço incluído no trajeto. Chegada a CHIANG MAI. Na tarde, Templo do Doi
Suthep o templo da montanha, situado neste belo enclave de mesmo nome, para dali poder apreciar a cidade de
Chiang Mai em todo seu esplendor.

05 SEX / SAB / DOM / SEG / TER. Chiang Mai.-

Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes, situado em plena selva, para poder ver como são
ágeis estes grandes animais na realização dos trabalhos
do campo. Depois desta pequena exibição, começará o
nosso safári em elefantes, atravessando rios e a densa.
Depois do safári, vamos fazer um pequeno trekking e
admirar a beleza única das paisagens florestais do norte
terminando esta manhã cheia de aventura e emoção em
balsas de bambu, uma emocionante descida pelo rio e
terminaremos com um passeio puxado por búfalos que
nos permitirá disfrutar da selvagem paisagem do norte.
Almoço incluído e visita a uma plantação de orquídeas,
onde apreciaremos a beleza inigualável desta linda
espécie floral. Mais tarde, visitaremos seu ¨bairro artesanal¨, onde a maioria dos objetos decorativos tradicionais do norte são feitos: seda, jade, guarda-chuvas pintados à mão, prata e marfim, que são alguns de seus
famosos produtos. Hospedagem.

06 SAB / DOM / SEG / TER / QUA. Chiang Mai.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
(OPÇ. 2) BANGKOK, TRIÂNGULO DE OURO E PRAIAS DE PHUKET
Dias 1 - 5 como em Opç. 1

06 SAB / DOM / SEG / TER / QUA. Chiang Mai -

Phuket.Café da manhã. Tempo livre até traslado ao aeroporto
para pegar o vôo com destino as praias de Phuket (VOO
NÃO INCLUÍDO). Chegada ao PHUKET, também chamado como a ¨Pérola do Andaman¨, o mar que banha,
destaca-se por suas baías de areia branca e águas azul-turquesa distintas. Traslado ao hotel e hospedagem.

07 DOM / SEG / TER / QUA / QUI. Phuket.-

Dia livre à sua disposição ou fazer uma excursão.
Sugerimos uma visita Opçional a ilha de Phi Phi, um
arquipélago de quatro ilhas de sonhos, onde alguns filmes foram filmados. Pernoite em Phuket.

08 SEG / TER / QUA / QUI / SEX. Phuket.-

Dia livre para o exercício ou descanso. Aconselhamos
Opçionalmente conhecer as ilhas Phnag Nga. Em um
deles foi filmada um filme de James Bond. Entre as atividades que podem ser feitas nesta ilhas podem ser uma
visita a caverna Elephant, onde você pode ver uma
gruta com muitas estalactites e estalagmites, rafting,
escalada, canoagem, passeios de barco, pesca, trekking
e caminhadas, golfe e mergulho. Pernoite em Phuket.

09 TER / QUA / QUI / SEX / SAB. Phuket.-

Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

O PREÇO NÃO INCLUI
• VÔO NÃO INCLUÍDO CHIANG MAI - PHUKET (Opção 2)
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.

AMÉRICA

1 Chiang Rai
Chiang Mai 2

GUIA FALANDO EM

Phitsanulok

1

2 Bangkok

NIBILID
PO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 790$-DÍAS 7
DATAS DE SAÍDA

02 QUI. Bangkok.-

07 TER. Chiang Mai.-

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Chiang Mai.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Recomendamos estender sua viagem com uma
extensão de praia de Phuket.

Bangkok: Hotel Narai (****) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ;
Chiang Rai: Hotel Wiang Inn(***sup) o similar;
Chiang Mai: Hotel The Empress (****) o similar

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro
no momento da venda.
Os Hotéis deste roteiro são de categoría
ECONÔMICA. A orden das visita poderá variar
no destino. A orden definitivo das visitas será
dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes
da chegada) e vacinação necessária para sua
viagem, é obrigatório que você reconfirme
esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em seu país de origem antes de
viajar. As autoridades de saúde exigem que
alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas de
risco, apresentem o certificado de vacina contra a febre amarela.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar
nos templos budistas e o Palácio Real em
Bangkok, é obrigatório cobrir os ombros e usar
calças, saia abaixo do joelho. Também é obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do
aeroporto Suvarnabhumi (BKK). Inclui
traslado de saída. Os traslados podem ser
feitos com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Ofrenda aos monges em
Phitsanulok, Excursão ao Triângulo do Ouro
em Chiang Rai, Safari em elefante, visita a
uma plantaãao de orquideas em Chiang Mai.
• Visita Panorâmica em: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po, Templo Wat
Tramit em Bangkok, Conjunto arqueológico
em Ayutthaya, Templo dos macacos em
Lopburi, Parque Arqueológico em Sukhotai,
Muséu do Opio, Wat Rong Kun em Chiang
Rai, Safari em elefante, Templo Doi Suthep
em Chiang Mai.
• 04 Almoços ou Jantares Incluídos em:
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
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MAIS DE 15 DIAS

De manhã cedo e para os que quiserem, iremos a um local
próximo ao hotel para realizar uma oferenda aos monges
e viver de perto um dos aspectos mais emblemáticos da

Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes, situado em plena selva, para poder ver como são
ágeis estes grandes animais na realização dos trabalhos
do campo. Depois desta pequena exibição, começará o
nosso safári em elefantes, atravessando rios e a densa
vegetação da selva. Almoço incluído e visita a uma
plantação de orquídeas, onde apreciaremos a beleza
inigualável desta linda espécie floral. À tarde, subiremos
até o bem conhecido Templo do Doi Suthep, templo da
montanha situado neste belo encrave para dali poder
apreciar a cidade de Chiang Mai em todo o seu esplendor
Traslado ao Hotel e tempo livre. Hospedagem

HOTÉIS PREVISTOS O SIMILAR

ATÉ 15 DIAS

04 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.-

06 SEG. Chiang Mai.-

790

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

CENTRAL

Café da manhã. Saída para visitar o centro arqueológico
por excelência do país, AYUTTHAYA, antiga capital do
reino de Siam. Visitaremos seu conjunto arqueológico de
grande interesse histórico e declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Ayutthaya é uma mostra da
importância e da riqueza patrimonial deste país. Após a
visita a Ayutthaya, almoço incluído no trajeto. Depois
nos dirigiremos a Lopburi para visitar o famoso Templo
dos Macacos, chamado Phra Prang Yod, e conhecido pela
grande quantidade destes animais que circulam por lá e
faremos uma divertida visita acompanhados por eles. A
seguir, partiremos para PHITSANULOK, cidade situada no
coração da Tailândia e considerada um dos centros de
peregrinação budista mais importantes do país. Durante
o trajeto seremos testemunhas de como a paisagem vai
mudando, tonando-se cada vez mais frondosa e verde,
revelando as paisagens selváticas do norte do país.
Chegada a Phitsanulok e hospedagem em um hotel no
centro da cidade e próximo aos seus templos mais importantes. Traslado ao hotel e hospedagem.

Café da manhã. Hoje visitaremos a região que separa
estas duas cidades do norte: Chiang Mai e Chiang Rai.
Roteiro de aproximadamente 3 horas através de paisagens inesquecíveis. Saída para o famoso TRIÂNGULO DE
OURO, chamado assim porque neste ponto convergem as
fronteiras entre Tailândia, Birmânia e Laos, banhados os
três países pelo rio Mekong, de grande beleza cênica e
famoso pelo comércio do ópio. Posteriormente, visitaremos o Museu do Ópio. No caminho, visitaremos Wat Rong
Khun, conhecido como o Templo Branco. De acordo com
a cultura local o branco representa a pureza e a sabedoria budista. Almoço incluído durante a viagem. Chegada
a CHIANG MAI. Sugerimos aproveitar a noite para passear pelo famoso mercado noturno. Hospedagem.

TPL

1124

NÓRDICA

03 SEX. Bangkok- Ayutthaya – Lopburi - Phitsanulok.-

05 DOM. Chiang Rai - Chiang Mai.-

INDIV

790

MEDITERRÂNEO

Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada e movimentada Bangkok, visitando dois dos templos
mais significativos e visualmente impressionantes da
capital: o Templo Wat Traimit, tambem conocido como o
templo da Buda de Oro e que a imagem de uma aventura
de cinco toneladas de massa magra da historia, pues
permaneceu oculta durante a guerra. Nuestra siguiente
a sera o templo Wat Po, com seu Buda Reclinado. No final
da visita, retorne ao hotel com uma parada na fábrica de
pedras preciosas do estado. E tarde livre. Retorno ao
hotel e Hospedagem.
Nota: A ordem das visitas em Bangkok poderá ser modificada em destino. A ordem definitiva será entregue na chegada..

cultura tailandesa. Posteriormente, retorno ao hotel.
Café da manhã e saída para SUKHOTAI. A visita estrela
deste dia é o Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por sua espetacular beleza e mostra dos vários séculos de prosperidade da civilização Thai, construindo cidades monumentais e sofisticados templos. A seguir, saída rumo à cidade
de CHIANG RAI, penetrando na paisagem típica do norte,
através da província de Phrae. Almoço incluído no caminho e parada na margem do espetacular lago de Phayao.
Chegada a Chiang Rai à tarde e check-in no hotel. Tempo
livre para descansar, tomar um banho de piscina no hotel
ou visitar o mercado noturno da cidade.

DBL

ATLÂNTICO

01 QUA. Bangkok.Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso
guia do idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite
em Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de
Suvarnabhumi (BKK).

$

PENINSULA IBÉRICA

Tailândia Turista

ID: 19534

T.Única

ECONÔMICA

Novidade

Bangkok, Wat Po

PREÇOS POR PESSOA

MAIS INCLUÍDO

01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

ORIENTE MEDIO

O

NLINE

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

ASIA E OCEANIA

ESPANHOL

AMÉRICA

1 Chiang Rai
Chiang Mai 2

GUIA FALANDO EM

1 Phitsanulok

ESPANHOL

DIS

Krabi

3

Chiang Rai

DESDE 1151$-DÍAS 8/11
OPÇÃO 1

Abr.20:
07, 14, 21, 28
Mai.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29
Abr.20:
07, 14, 21, 28
Mai.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29

Out.20:
06, 13, 20, 27*
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dez.20:01, 08, 15, 22*, 29*
Jan.21:
05, 12, 19, 26
Fev.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:
02, 09, 16, 23
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PREÇOS POR PESSOA

ECONÔMICA

OPÇÃO 1
ID: 19519

PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL

INDIV

TPL

T.Alt
T.Baixa
*T.Extra
OPÇÃO 2

$
$
$

1182
1151
1274

1745
1682
1936

1182
1151
1274

T.Alt
T.Media
T.Baixa

$
$
$

DBL
1721
1687
1487

INDIV
2822
2753
2371

TPL
1721
1687
1487

ID: 19524

ATÉ 15 DIAS

DBL

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você
reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em seu país de origem antes de viajar. As
autoridades de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram
para áreas de risco, apresentem o certificado de vacina
contra a febre amarela.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir
os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é
obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento
da taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.

HOTÉIS PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (**** sup) o
similar; Rio Kwai: River Kwai Resotel (***) o similar;
Phitsanulok: Hotel Topland (****) o similar ; Chiang Rai:
Hotel Grand Vista (****) o similar; Chiang Mai: Hotel
Holiday Inn (****) o similar
OPÇÃO 2
Krabi: Dusit Tani Krabi Beach Resort (*****) o similar

O PREÇO NÃO INCLUI
• O PREÇO NÃO INCLUI
• VÔO NÃO INCLUÍDO CHIANG MAI - KRABI (Opção 2)
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu
itinerário.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do aeroporto
Suvarnabhumi (BKK). Incluí traslado de saída. Os traslados podem ser feitos com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Ofrenda aos monges em Phitsanulok, Excurso
ao Triangulo do Ouro em Chiang Rai, Safari em elefante
e visita a uma plantação de orquideas em Chiang Mai.
• Barco: Passeio em barca em Rio Kwai.
• Visita Panorâmica em: Bangkok.
• Entradas: Templo Wat Po,Templo Wat Traimit, Grande
Palácio Real em Bangkok, Museu e Cemiterio de Guerra
em Rio Kwai, Conjunto arqueológico em Ayutthaya e
Templo dos macacos, Parque Arqueológico em Sukhotai,
Museu do Opio, Wat Rong Kun em Chiang Rai, Safari em
elefante, Templo Doi Suthep em Chiang Mai.
• 5 Almoços ou Jantares Incluidos em: Rio Kwai,
Ayutthaya, Sukhotai, Chiang Mai, Chiang Mai.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada. Incluí traslado de saída.
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OPÇÃO 1

Tailândia Completa e Krabi
(OPÇ. 1) TAILÂNDIA COMPLETA

01 TER. Bangkok.Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso
guia do idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite em Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de
Suvarnabhumi (BKK).
02 QUA. Bangkok.-

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

MAIS DE 15 DIAS

Tailândia Completa

DATAS DE SAÍDA

OPÇÃO 2
MAIS INCLUÍDO

NIBILID
PO

NLINE

O

ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
ADE

ASIA E OCEANIA

1 Río Kwai
2 Bangkok

Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada e movimentada Bangkok, visitando dois dos templos mais significativos e visualmente impressionantes
da capital: o Templo Wat Traimit, tambem conocido
como o templo da Buda de Oro e que a imagem de uma
aventura de cinco toneladas de massa magra da historia, pues permaneceu oculta durante a guerra. Nuestra
siguiente a sera o Templo Wat Po, com seu Buda
Reclinado. Conheceremos o Grande Palácio Real que
serviu como residência oficial do rei da Tailândia desde o
século XVIII até mediados do século XX. Está situado ao
leste do rio Chao Phraya e é, sem dúvida, uma das maiores atrações turísticas desta cidade por tratar-se de um
grande conjunto de cores onde o dourado impera.
Nota: Somente para chegadas a partir de Maio o templo
do Buda de Esmeralda, conhecido como Wat Phra Kaew)
será incluído em Grand Bangkok em Bangkok. No final
da visita, retorne ao hotel com uma parada na fábrica de
pedras preciosas do estado. E tarde livre. Retorno ao
hotel e Hospedagem.
Nota: A ordem das visitas em Bangkok poderá ser modificada em destino. A ordem definitiva será entregue na chegada.

03 QUI. Bangkok - Rio Kwai.Café da manhã. Saída de Bangkok de ônibus. Faremos
uma parada em KANCHANABURI onde está a Ponte
sobre o rio Kwai, testemunho da Segunda Guerra mundial. Visitaremos o cemitério, onde estão enterrados os
prisioneiros que perderam a vida durante a construção
da ponte e o Museu da Guerra. Faremos um passeio de
barco pelo rio Kwai até a ponte e teremos tempo livre
para atravessar a ponte a pé e passear. De lá nos dirigiremos ao inusitado trecho ferroviário conhecido como
“Hellfire Pass”, uma passagem construída em tempo
récord pelos prisioneiros de guerra aliados (principalmente ingleses e australianos) entre 1942 e 1943. Almoço
incluido em um restaurante local. Depois do almoço,
traslado para o hotel. Hospedagem.
Nota: Os mais aventureiros, poderão realizar uma atividade
Opçional (não incluída no programa) e subir o rio de lancha e
voltar deixando-se levar pela corrente do rio abaixo, equipados com coletes salva-vidas, até chegar ao resort.
04 SEX. Rio Kwai - Ayutthaya -Lopburi -

Phitsanulok.Café da manhã. Saída para visitar o centro arqueológico
por excelência do país, AYUTTHAYA, antiga capital do
reino de Siam. Visitaremos seu conjunto arqueológico de
grande interesse histórico e declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Ayutthaya é uma mostra da
importância e da riqueza patrimonial deste país. Após a
visita a Ayutthaya, almoço incluído no trajeto. Depois
nos dirigiremos a Lopburi para visitar o famoso Templo
dos Macacos, chamado Phra Prang Yod, e conhecido pela
grande quantidade destes animais que circulam por lá e
faremos uma divertida visita acompanhados por eles. A
seguir, partiremos para PHITSANULOK, cidade situada
no coração da Tailândia e considerada um dos centros
de peregrinação budista mais importantes do país.
Durante o trajeto seremos testemunhas de como a paisagem vai mudando, tonando-se cada vez mais frondosa e verde, revelando as paisagens selváticas do norte
do país. Chegada a Phitsanulok e hospedagem em um
hotel no centro da cidade e próximo aos seus templos
mais importantes.

OPÇÃO 2

cultura tailandesa. Posteriormente, retorno ao hotel. Café
da manhã e saída para SUKHOTAI. A visita estrela deste
dia é o Parque Arqueológico de Sukhotai, declarado
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO por sua espetacular beleza e mostra dos vários séculos de prosperidade
da civilização Thai, construindo cidades monumentais e
sofisticados templos. A seguir, saída rumo à cidade de
CHIANG RAI, penetrando na paisagem típica do norte,
através da província de Phrae. Almoço incluído no caminho e parada na margem do espetacular lago de Phayao.
Chegada a Chiang Rai à tarde e check-in no hotel. Tempo
livre para descansar, tomar um banho de piscina no hotel
ou visitar o mercado noturno da cidade.

06 DOM. Chiang Rai - Chiang Mai.Café da manhã. Hoje visitaremos a região que separa
estas duas cidades do norte: Chiang Mai e Chiang Rai.
Roteiro de aproximadamente 3 horas através de paisagens inesquecíveis. Saída para o famoso TRIÂNGULO DE
OURO, chamado assim porque neste ponto convergem as
fronteiras entre Tailândia, Birmânia e Laos, banhados os
três países pelo rio Mekong, de grande beleza cênica e
famoso pelo comércio do ópio. Posteriormente, visitaremos o Museu do Ópio. No caminho, visitaremos Wat Rong
Khun, conhecido como o Templo Branco. De acordo com a
cultura local o branco representa a pureza e a sabedoria
budista. Almoço incluído durante a viagem. Chegada a
CHIANG MAI. Sugerimos aproveitar a noite para passear
pelo famoso mercado noturno. Hospedagem.
07 SEG. Chiang Mai.Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes, situado em plena selva, para poder ver como são
ágeis estes grandes animais na realização dos trabalhos
do campo. Depois desta pequena exibição, começará o
nosso safári em elefantes, atravessando rios e a densa
vegetação da selva. Almoço incluído e visita a uma
plantação de orquídeas, onde apreciaremos a beleza
inigualável desta linda espécie floral. À tarde, subiremos
até o bem conhecido Templo do Doi Suthep, templo da
montanha situado neste belo encrave para dali poder
apreciar a cidade de Chiang Mai em todo o seu esplendor
Traslado ao Hotel e tempo livre. Hospedagem
08 TER. Chiang Mai.Café da manhã e traslado ao aeroporto de Chiang Mai.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Recomendamos estender sua viagem com uma
extensão de praia de Phuket.
(OPÇ. 2) TAILÂNDIA COMPLETA E KRABI
Dias 1 - 7 como em Opç. 1

08 TER. Chiang Mai - Krabi.Café da manhã e traslado incluído para o aeroporto de
Chiang Mai para pegar o voo KRABI (VOO NÃO INCLUÍDO)
está localizado na costa de Andaman, no sul da Tailândia,
com atrações térmicas, um santuário de vida selvagem,
cavernas marinhas, recifes de corais, vida marinha exótica, falésias calcárias que atraem os amantes da escalada de todo o mundo. Chegada ao aeroporto e traslado
ao hotel. Hospedagem.
09 QUA. Krabi.-

Café da manhã. Dia livre à sua disposição ou fazer excursões aos arredores. Aconselhamo-lo a fazer uma visita
Opçional às ilhas de Phi Phi, um arquipélago de quatro
ilhas de sonho onde foram gravados filmes como ¨A Ilha
das Cabeças Cortadas¨ ou ¨A Praia¨. Hospedagem.

10 QUI. Krabi.Café da manhã. Dia livre para atividades esportivas ou
descanso. Aconselhamo-lo, Opçionalmente, a conhecer
Phnag Nga com as suas ilhas. Em um deles, um filme de
James Bond foi filmado. Outras excursões Opçionais que
eu poderia contratar diretamente são os passeios de Koh
Hong e o passeio pelas quatro ilhas. Hospedagem.

05 SAB. Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Rai.De manhã cedo e para os que quiserem, iremos a um local 11 SEX. Krabi.próximo ao hotel para realizar uma oferenda aos monges Café da manhã. Traslado para o aeroporto de Krabi e
e viver de perto um dos aspectos mais emblemáticos da fim dos nossos serviços.

GUIA FALANDO EM

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

NIBILID
PO

ADE

ESPANHOL

O

NLINE

DATAS DE SAÍDA
Out.20:
04, 11, 18, 25
Nov.20: 01, 08, 15, 22, 29
Dez.20:
06
Jan.21: 03, 10, 17, 24, 31
Fev.21:
07*, 14, 21, 28
Mar.21:
07, 14, 21, 28

PREÇOS POR PESSOA

Phi Phi

Panoramica Phi Phi

Cingapura, Tailândia, Phuket e Phi Phi
Cingapura

Maya. O barco que faz a excursão irá parar antes da
área restrita para tirar fotos (dependendo das condições meteorológicas e das autoridades locais).
11 QUA. Phuket.Dia livre para o exercício ou descanso. Aconselhamos
Opçionalmente conhecer as ilhas Phnag Nga. Em um
deles foi filmada um filme de James Bond. Entre as
atividades que podem ser feitas nesta ilhas podem
ser uma visita a caverna Elephant, onde você pode
ver uma gruta com muitas estalactites e estalagmites, rafting, escalada, canoagem, passeios de barco,
pesca, trekking e caminhadas, golfe e mergulho.
Pernoite em Phuket.
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MAIS DE 15 DIAS

12 QUI. Phuket.Café da manhã. Traslado para o aeroporto e fim dos
nossos serviços.

ATÉ 15 DIAS

06 SEX. Bangkok - Chiang Rai.Café da manhã. Sairemos cedo para o aeroporto a fim de
tomar o voo (incluído) rumo a CHIANG RAI. Chegada a

10 TER. Phuket - Phi Phi - Phuket.Café da manhã no hotel. Em primeiro lugar, descobriremos
as maravilhas de Bamboo ou Khai Islands e a partir dali
iremos para a famosa Monkey Beach onde, se tivermos sorte
poderemos encontrar macacos selvagens e nos banharemos
na baía rodeada de falésias. Faremos uma parada em uma
praia próxima onde almoçaremos (incluído) em um restaurante local. (Bebidas NÃO incluídas). A partir dali iremos
para a Caverna Viking e, aqueles que desejarem poderão
praticar snorkeling (tanto a máscara quanto o tubo de mergulho estão incluídos na excursão). Tempo libre para nadar
em Pileh Lagoon antes de fazermos a última parada do dia
em Rang ou Pearl Island, onde poderemos descansar até
retornarmos ao hotel. Hospedagem.
Nota: Recomendamos que traga consigo traje de banho,
toalha e protetor solar para esta excursão. O roteiro pode
ser alterado ou variar de acordo com o estado do mar, da
maré e das condições climáticas. Bebidas e fruta fresca a
bordo incluídas.
Nota: O Departamento de Parques Nacionais e Conservação
da Vida Selvagem e da Vegetação da Tailândia decidiu proibir o acesso e parar em Phi Phi Leh, onde se localiza a Baía

CENTRAL

05 QUI. Bangkok.Café da manhã. Excursão de meio dia. Sairemos rumo a Mae
Klong, um vilarejo situado a uns 70 quilômetros da capital
tailandesa famoso por seu mercado sobre as vias do trem.
As bancas estão localizadas em ambos os lados da via, mas
também sobre ela. Quando o trem está a ponto de passar,
toca a sirene e os vendedores retiram imediatamente sua
mercadoria para logo depois voltar a pô-las quando o trem
vai embora. Após uma breve parada neste peculiar mercado, continuaremos a rota rumo à província tailandesa de
Ratchaburi. Aqui visitaremos o mercado flutuante de
Damnoen Saduak cujas origens remontam ao século XIV.
Trata-se de um dos mercados mais famosos do país com
especiarias, frutas, verduras, produtos exóticos, souvenirs.
Conheceremos a história deste bazar tão especial. Retorno a
Bangkok e tarde livre. Hospedagem.
OBS.: A ordem da visita pode variar no destino.

09 SEG. Chiang Mai - Phuket.Café da manhã. Tempo livre até traslado ao aeroporto para
pegar o vôo com destino as praias de Phuket (VOO NÃO
INCLUÍDO). Chegada ao PHUKET, também chamado como a
¨Pérola do Andaman¨, o mar que banha, destaca-se por
suas baías de areia branca e águas azul-turquesa distintas.
Traslado ao hotel e hospedagem.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus com
guia falando espanhol, seguro básico de viagem e café
da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Mercado flutuante de Damnoen Saduak e
Mercado do Trem desde Bangkok, Triângulo do Ouro e
Aldeia Baan Nong Waen em Chiang Rai, Acampamento
de Elefantes em Chiang Mai, Ilha de Phi Phi em Phuket.
• Barco: Passeio pelo rio Mekong em Chiang Rai
• Visita Panorâmica em: Cingapura, Bangkok, Chiang
Mai.
• Entradas: Templo de Thian Hock Keng, jardím de orquídeas no Botânico de Cingapura,Templo Wat Po, Templo
Wat Traimit e Grande Palácio Real em Bangkok, Museu
do pio, Wat Rong Khun Templo Branco em Chiang
Rai,Templo Wat Phra That Doi Suthep em Chiang Mai.
• Voos incluidos: Bangkok - Chiang Rai em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 4 Almoços ou Jantares Incluidos em: Chiang Rai,Chiang
Mai, Chiang Mai, Phuket.

NÓRDICA

04 QUA. Bangkok.Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela agitada e
movimentada Bangkok para visitar os dois templos mais
significativos e visualmente impressionantes da capital: o
Wat Po, com seu Buda Reclinado e o Wat Traimit, situado no
distrito da Chinatown, um dos templos mais conhecidos
uma vez que alberga o maior Buda de Ouro maciço do
mundo. O Buda de Ouro mede 3 metros e pesa mais de 5,5
toneladas. Mais tarde também conheceremos o Grande
Palácio Real que serviu de residência oficial do rei da
Tailândia desde o século XVIII até meados do século XX. Está
situado a leste do rio Chao Phraya sendo, sem dúvida, uma
das maiores atrações turísticas dessa cidade, pois se trata
de um grande complexo muito colorido onde o dourado se
destaca sobre todas as restantes cores. Ao finalizar a visita,
retorno ao hotel e tarde livre. Hospedagem.

O PREÇO NÃO INCLUI
• VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Cingapura – Bangkok + Chiang
Mai - Phuket
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.

MEDITERRÂNEO

03 TER. Cingapura - Bangkok.Café da manhã no hotel. A seguir translado rumo ao aeroporto para tomar o voo rumo a BANGKOK (NÃO INCLUÍDO).
Chegada e translado ao hotel. Hospedagem.

08 DOM. Chiang Mai.Depois de tomar o café da manhã logo cedo no hotel, translado de aproximadamente 1,5 hora pelo vale de Mae Sai, ao
sul de Chiang Mai, por uma estrada que atravessa colinas,
bosques e áreas agrícolas até chegar ao Santuário de
Elefantes. O santuário oferece ao visitante uma experiência
única para aprender e interagir com os elefantes em um
meio natural. Almoço incluído. À tarde visita à antiga e
moderna cidade de Chiang Mai, incluindo as ruínas de sua
antiga muralha, suas portas, fosso, mercados ecléticos,
áreas residenciais, os consulados estrangeiros, os edifícios
do governo e Thapae Road, uma das ruas principais de
Chiang Mai. Posteriormente, translado até a montanha de
Doi Suthep um lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses
há mais de 1.200 anos, uma vez que seus antepassados acreditavam que as almas dos defuntos residiam nela, convertendo esta colina no epicentro do budismo pelo império
Lanna. Aqui se encontra o Templo budista de Wat Phrathat
Doi Suthep, o templo mais sagrado do norte da Tailândia. A
partir daqui poderemos ter uma fantástica vista da cidade.
Hospedagem em Chiang Mai.

ATLÂNTICO

02 SEG. Cingapura.Café da manhã. Faremos uma visita panorâmica de meio
dia à cidade com guia de língua hispânica onde poderemos
descobrir não só a cidade moderna com seus enormes arranha-céus de design futurista, como também seu ambiente
único e inigualável. Cada bairro representa a riqueza, a
diversidade cultural e étnica da cidade. Chinatown,
Kampong Glam e Little Índia. Cada um deles conserva seus
edifícios religiosos e suas lojas com sabores tradicionais.
Encontraremos gente a qualquer hora do dia: shows, eventos e muita vida na rua é algo comum a todos os habitantes
da cidade. Visitaremos o Templo de Thian Hock Keng, um
dos templos budistas mais antigos de Cingapura. Também
conheceremos o Jardim de Orquídeas no Jardim Botânico
de Cingapura. Resto do dia livre. Hospedagem.

07 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Café da manhã. Sairemos para visitar a misteriosa Casa
Negra, conhecida como Baan Dam, um conjunto de monumentos e obras criadas pelo enigmático artista Thawan
Duchanee. A seguir faremos uma parada no monumento Rei
Mengrai na cidade de Chiang Rai. Durante este dia percorreremos as famosas paradas que separam estas duas cidades
do norte: Chiang Mai e Chiang Rai. Percurso de umas 3 horas
através de paisagens inesquecíveis. Durante o trajeto visitaremos Wat Rong Khun, conhecido como o Templo Branco.
Na cultura local o branco representa a pureza e sabedoria
budista. Almoço incluído. Chegada a CHIANG MAI e resto do
dia livre. Aconselhamos que pela noite saia para passear
pela famosa feirinha noturna. Hospedagem.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação
necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e
de saúde em seu país de origem antes de viajar. As autoridades de saúde exigem que alguns países, dependendo de
sua nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas
de risco, apresentem o certificado de vacina contra a
febre amarela.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir
os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é
obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento
da taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.

PENINSULA IBÉRICA

01 DOM. Cingapura.Bem-vindos à Republica de Cingapura, um país formado por
mais de 60 ilhas. Na chegada ao aeroporto da CIDADE DE
CINGAPURA, encontro com nosso assistente e translado ao
hotel para fazer o check-in e alojamento. Resto do dia livre
em um dos centros de comércio mais importantes, em âmbito mundial, assim como um popular destino turístico dentro
do sudeste asiático. Alojamiento.

Chiang Rai, translado ao Triângulo de Ouro, área de confluência onde fica a Tailândia, Laos e Myanmar e o rio Mekong.
Faremos um passeio de barco pelo rio Mekong e visitaremos
o Museu do Ópio. Retorno a Chiang Rai com parada para
visitar a aldeia “Baan Nong Waen” habitada por uma das
tribos das montanhas. Almoço incluído. Hospedagem.

HOTÉIS PREVISTOS
Cingapura: The Park Royal on Beach Road (****) o similar;
Bangkok: Hotel Aetas Lumpini (**** sup.) o similar; Chiang
Rai: Hotel The Legend (****) o similar; Chiang Mai: Hotel
Mercure (****) o similar; Phuket: Pullman Phuket Panwa
Beach Resort (*****) o similar.
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Set.20:
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2 BANGKOK

ORIENTE MEDIO
ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

Descubra Tailândia, Cingapura e Bali
2
Cingapura

DESDE 2481$-DÍAS 12
DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
07, 14, 21, 28
Mai.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20: 02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29

Out.20:
06, 13, 20, 27*
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dez.20: 01, 08, 15, 22, 29*
Jan.21:
05, 12, 19, 26
Fev.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21: 02, 09, 16, 23, 30

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19536

T.Alt
T.Baixa
*T.Extra

$
$
$

DBL

INDIV

TPL

2564
2481
2713

3904
3793
4202

2564
2481
2713

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

MEDITERRÂNEO
NÓRDICA

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de
imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que
você reconfirme esses regulamentos com as entidades
consulares e de saúde em seu país de origem antes de
viajar. As autoridades de saúde exigem que alguns países,
dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que
viajaram para áreas de risco, apresentem o certificado de
vacina contra a febre amarela.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir
os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é
obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em
nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /
pessoa. Todas as bagagens que superem tais franquias
serão consideradas como excesso, requerendo por tanto
o pagamento da taxa extra que em cada caso é fixado
pela companhia.

CENTRAL

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS

O

NLINE

Denpasar

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

NIBILID
PO

ADE

DIS

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do aeroporto
Suvarnabhumi (BKK) e traslado de saída com pessoal
falando em inglês.
• Excursão: Excursão ao Triângulo do Ouro em Chiang Rai;
Safari em elefante, pequeno trekking, descida em em
balsas de bambu pelo rio, passeio em carro puxado por
búfalos e visita à plantação de orquídeas em Chiang Mai;
Mengwi, Tanat Lot, Uluwatu em Bali.
• Barco: Passeio em barco tradicional tailandês pelo rio
Mekong; Descida pelo rio em balsas de bambu em Chiang
Mai.
• Visita panorâmica em: Bangkok, Cingapura.
• Encontros: Tribo “Akha” e tribo “Yao” em Chiang Rai
• Traslados: Rua dos artesãos em Chiang Mai.
• Entradas: Templo Wat Po,Templo Wat Traimit, Grande
Palacio Real em Bangkok, Museu do Ópio em Chiang Rai,
Wat Rong Kun em Chiang Rai, Templo Doi Suthep em
Chiang Mai, Templo de Thian Hock Keng, jardím de orquídeas no Botânico de Cingapura, Templo Real de Taman
Ayun, templo de Tanh Lot em Bali, Show de Danza Kecak
em Bali.
• Voos incluidos: Bangkok - Chiang Rai em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 04 Almoços ou Jantares Incluídos em: Almoço en Chiang
Rai, Almoço no trajeto entre Chiang Rai e Chiang Mai e
Almoço em Chiang Mai, Almoço en Jimbaran (Bali).
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01 TER. Bangkok.Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso guia
do idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite em
Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de
Suvarnabhumi (BKK).
02 QUA. Bangkok.Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada
e movimentada Bangkok, visitando dois dos templos mais
significativos e visualmente impressionantes da capital: o
Templo Wat Traimit, tambem conocido como o templo da
Buda de Oro e que a imagem de uma aventura de cinco
toneladas de massa magra da historia, pues permaneceu oculta durante a guerra. Nuestra siguiente a
sera o Templo Wat Po, com seu Buda Reclinado.
Conheceremos o Grande Palácio Real que serviu
como residência oficial do rei da Tailândia
desde o século XVIII até mediados do século
bali 4
XX. Está situado ao leste do rio Chao Phraya
e é, sem dúvida, uma das maiores atrações
turísticas desta cidade por tratar-se de um
grande conjunto de cores onde o dourado impera.
Nota: Somente para chegadas a partir de Maio o templo do
Buda de Esmeralda, conhecido como Wat Phra Kaew) será
incluído em Grand Bangkok em Bangkok. No final da visita,
retorne ao hotel com uma parada na fábrica de pedras preciosas do estado. E tarde livre. Retorno ao hotel e
Hospedagem.
Nota: A ordem das visitas em Bangkok poderá ser modificada em destino. A ordem definitiva será entregue na chegada.
03 QUI. Bangkok- Chiang Rai.Café da manhã e traslado ao aeroporto para pegar o voo
(incluído) em direção a CHIANG RAI. Chegada ao aeroporto
de Chiang Rai, assistência por parte de nosso guia hispanofalante e traslado ao hotel. Depois, visitaremos em caminhonetes várias tribos das montanhas: a Tribo “Akha” com seus
trajes de cores e a tribo “Yao” com sua característica forma
de vida. Almoço incluido. Depois, saída rumo ao famoso
“TRIANGULO DO OURO” chamado assim por estarem em um
mesmo ponto de fronteira a Tailândia, a Birmânia e o Laos,
margeados pelo Rio Mekong, de grande beleza cênica e
famoso pelo comércio do ópio. Visita ao “Museu do Ópio”.
Retorno a Chiang Rai para hospedagem.
04 SEX. Chiang Rai - Chiang Mai.Café da manhã. Começamos o dia subindo o rio Mekong em
um barco tradicional tailandês para visitar a tribo Karen.
Em seguida, vamos rumo a Chiang Mai. No trajeto, visitaremos Wat Rong Khun, conhecido como o Templo Branco,
totalmente diferente de qualquer outro templo da Tailândia
devido ao “ubosot” (sala de reuniões sagrada) desenhada na
cor branca onde se usou, entre outros materiais, cristal branco. Almoço incluído no trajeto. Chegada a CHIANG MAI. Na
tarde, Templo do Doi Suthep o templo da montanha, situado
neste belo enclave de mesmo nome, para dali poder apreciar
a cidade de Chiang Mai em todo seu esplendor.
05 SAB. Chiang Mai.Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes,
situado em plena selva, para poder ver como são ágeis estes
grandes animais na realização dos trabalhos do campo.
Depois desta pequena exibição, começará o nosso safári em
elefantes, atravessando rios e a densa. Depois do safári,
vamos fazer um pequeno trekking e admirar a beleza única
das paisagens florestais do norte terminando esta manhã
cheia de aventura e emoção em balsas de bambu, uma emocionante descida pelo rio e terminaremos com um passeio
puxado por búfalos que nos permitirá disfrutar da selvagem
paisagem do norte. Almoço incluído e visita a uma plantação de orquídeas, onde apreciaremos a beleza inigualável
desta linda espécie floral. Mais tarde, visitaremos seu ¨bairro artesanal¨, onde a maioria dos objetos decorativos tradicionais do norte são feitos: seda, jade, guarda-chuvas pintados à mão, prata e marfim, que são alguns de seus famosos
produtos. Hospedagem.
06 DOM. Chiang Mai - Cingapura.Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para pegar o
voo (NÃO INCLUÍDO) a CINGAPURA. Na chegada ao aeroporto da CIDADE DE CINGAPURA, encontro com nosso assistente
e translado ao hotel para fazer o check-in e alojamento.
Resto do dia livre em um dos centros de comércio mais
importantes, em âmbito mundial, assim como um popular
destino turístico dentro do sudeste asiático.

07 SEG. Cingapura.Café da manhã. Faremos uma visita panorâmica de meio
dia à cidade com guia de língua hispânica onde poderemos
descobrir não só a cidade moderna com seus enormes arranha-céus de design futurista, como também seu ambiente
único e inigualável. Cada bairro representa a riqueza, a
diversidade cultural e étnica da cidade. Chinatown,
Kampong Glam e Little Índia. Cada um deles conserva seus
edifícios religiosos e suas lojas com sabores tradicionais.
Encontraremos gente a qualquer hora do dia: shows, eventos
e muita vida na rua é algo comum a todos os habitantes da
cidade. Visitaremos o Templo de Thian Hock Keng, um dos
templos budistas mais antigos de Cingapura. Também
conheceremos o Jardim de Orquídeas no Jardim Botânico
de Cingapura. Resto do dia livre. Hospedagem.
08 TER. Cingapura - Denpasar.Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para pegar o
voo (NÃO INCLUÍDO) a Denpasar. Na chegada ao aeroporto
da Denpasar, capital de BALI, conhecida como a Ilha dos
Deuses. Esta paradisíaca ilha é famosa pelos seus templos
elaborados, mistura única de uma cultura excepcional, belas
paisagens e praias tropicais, tudo isso unido à cordialidade
de sua gente. Nosso guia estará à sua espera na saída do
aeroporto para lhe dar as boas-vindas. Translado ao seu
hotel. Resto da tarde livre para descansar. Hospedagem.
09 QUA. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.Café da manhã no hotel. Manhã livre para descansar e relaxar na praia ou piscina. À tarde sairemos para o Templo Real
de TAMAN AYUN, cercado por água, no vilarejo de Mengwi. A
última parada do dia será no Templo de TANAH LOT, construído no oceano sobre uma ilhota rochosa, onde poderemos
desfrutar de um magnífico pôr do sol. Hospedagem.
10 QUI. Bali- Uluwatu - Jimbaran - Bali.Café da manhã. Manhã livre para descansar na praia ou de
forma Opçional aproveitar para receber uma boa massagem
balinesa. À tarde sairemos para ULUWATU, localidade situada na região sul da ilha. Durante a rota contemplaremos a
praia de Padang-Padang, famosa por causa do surfe.
Chegada ao Templo de Uluwatu, situado sobre um penhasco
com vista para o Oceano Índico, onde poderemos contemplar um magnífico pôr do sol. Este templo é habitado pelos
macacos sagrados. Em seguida assistiremos a uma das danças mais conhecidas e famosas de Bali, a Dança Kecak ou
Dança do Fogo. Terminaremos a visita com um jantar (incluído), na praia de Jimbaran, composto por frutos do mar e
lagosta. Hospedagem.
11 SEX. Bali.Café da manhã. Dia livre para desfrutar da Ilha Bali da forma
que preferir, assim como desfrutar das praias e das instalações do hotel. Hospedagem.
12 SAB. Bali - Denpasar.Café da manhã. Na hora combinada, translado ao aeroporto.
Fim de nossos serviços.
Nota: Na saída da Indonésia cada passageiro deverá pagar
uma taxa local aérea de aprox. 15€ / 17$ por pessoa. Valor
sujeito a alteração sem prévio aviso.

O PREÇO NÃO INCLUI
• VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Chiang Mai - Cingapura
+ Cingapura - Denpasar
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu
itinerário.

HOTÉIS PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G
(****sup); Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****);
Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****); Cingapura:
The Park Royal on Beach Road (****); Bali: Sadara Boutique Beach Resort (****sup) habitacion
estandar o similar en Nusa Dua.

Novidade

Chiang Mai 2

ESPANHOL

Angkor

DIS

Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23
02, 09, 16, 23

PREÇOS POR PESSOA
ID19537
$
T.Alt
$
T.Med
T.Baixa $

DBL

INDIV

TPL

2469
2393
2145

3939
3760
3265

2469
2393
2145

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

HOTÉIS PREVISTOS
Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup);
Chiang Rai: Hotel Gran Vista (****); Chiang Mai: Hotel
Holiday Inn (****); Siem Reap (Camboya): Tara Angkor (****);
Phuket: Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).

NOTAS IMPORTANTES

NÓRDICA

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você
reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em seu país de origem antes de viajar. As
autoridades de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram
para áreas de risco, apresentem o certificado de vacina
contra a febre amarela.
VISTO CAMBOJA: Deverá ser tramitado quando for entrar
no país. Na chegada é necessário 01 fotografia (com as
mesmas características das fotos para fazer passaporte)
e o pagamento deve ser feito diretamente no aeroporto:
preço: 30 EUR (aproximadamente).
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento
da taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir
os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é
obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.

MEDITERRÂNEO

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS

161

ATÉ 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus com
guia falando espanhol, seguro básico de viagem, café
da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do aeroporto
Suvarnabhumi (BKK) e de saída com pessoal falando
em inglês.
• Excursão: Excursão a Ayutthaya, Excursão ao Triângulo
do Ouro em Chiang Rai; Safari em elefante, pequeno
trekking, descida em em balsas de bambu pelo rio, passeio em carro puxado por búfalos e visita à plantação
de orquídeas em Chiang Mai, Templos de Angkor em
Siem Reap.
• Barco: Passeio em barco pelo rio Chao Praya (nem sempre garantido) em Ayutthaya; Passeio em barco tradicional tailandês pelo rio Mekong; Descida pelo rio em
balsas de bambu em Chiang Mai; Passeio de barco no
lago Tonle Sap (nem sempre garantido) em Siem Reap
• Visita panorâmica em: Bangkok.
• Encontros: Tribo “Akha” e tribo “Yao” em Chiang Rai
• Traslados: Rua dos artesãos em Chiang Mai.
• Entradas: Conjunto arqueológico em Ayutthaya ; Templo Wat Po, Templo Wat Tramit y Grande Palácio Real en
Bangkok; Museu do Ópio, Wat Rong Kun em Chiang Rai;
Templo do Doi Suthep; Safari sobre elefantes en Chiang
Mai, Recinto dos templos de Angkor em Siem Reap.
• Voos e traslados incluídos em: Bangkok – Chiang Rai em
classe econômica e traslado de / para o aeroporto
• 06 Almoços ou Jantares Incluídos em: Almoço em Ayutthaya, Almoço em Chiang Rai, Almoço no trajeto entre
Chiang Rai e Chiang Mai e Almoço em Chiang Mai, Siem
Reap, Siem Reap.

CENTRAL

Siem Reap - Phuket
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.

Abr.20:
07, 14, 21, 28
Mai.20:
05, 12, 19, 26
Jun.20:02, 09, 16, 23, 30
Jul.20:
07, 14, 21, 28
Ago.20:
04, 11, 18, 25
Set.20: 01, 08, 15, 22, 29

ATLÂNTICO

06 DOM. Chiang Mai.Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes,
situado em plena selva, para poder ver como são ágeis estes
grandes animais na realização dos trabalhos do campo.
Depois desta pequena exibição, começará o nosso safári em
elefantes, atravessando rios e a densa. Depois do safári,

2145$-DÍAS 13

DATAS DE SAÍDA

PENINSULA IBÉRICA

10 QUI. Siem Reap – Phuket.Café da manhã. Tempo livre até traslado ao aeroporto para
pegar o vôo com destino as praias de Phuket (VOO NÃO
INCLUÍDO). Chegada ao PHUKET, também chamado como a
¨Pérola do Andaman¨, o mar que banha, destaca-se por suas
baías de areia branca e águas azul-turquesa distintas.
04 SEX. Bangkok- Chiang Rai.Café da manhã e traslado ao aeroporto para pegar o voo Traslado ao hotel e hospedagem.
(incluído) em direção a CHIANG RAI. Chegada ao aeroporto de
Chiang Rai, assistência por parte de nosso guia hispanofalan- 11 SEX. Phuket.te e traslado ao hotel. Depois, visitaremos em caminhonetes Dia livre à sua disposição ou fazer uma excursão. Sugerimos
várias tribos das montanhas: a Tribo “Akha” com seus trajes de uma visita Opçional a ilha de Phi Phi, um arquipélago de quacores e a tribo “Yao” com sua característica forma de vida. tro ilhas de sonhos, onde alguns filmes foram filmados.
Almoço incluido. Depois, saída rumo ao famoso “TRIANGULO Pernoite em Phuket.
DO OURO” chamado assim por estarem em um mesmo ponto
de fronteira a Tailândia, a Birmânia e o Laos, margeados pelo 12 SAB. Phuket.Rio Mekong, de grande beleza cênica e famoso pelo comércio Dia livre para o exercício ou descanso. Aconselhamos
do ópio. Visita ao “Museu do Ópio”. Retorno a Chiang Rai para Opçionalmente conhecer as ilhas Phnag Nga. Em um deles foi
filmada um filme de James Bond. Entre as atividades que
hospedagem.
podem ser feitas nesta ilhas podem ser uma visita a caverna
Elephant, onde você pode ver uma gruta com muitas estalac05 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.Café da manhã. Começamos o dia subindo o rio Mekong em tites e estalagmites, rafting, escalada, canoagem, passeios de
um barco tradicional tailandês para visitar a tribo Karen. Em barco, pesca, trekking e caminhadas, golfe e mergulho.
seguida, vamos rumo a Chiang Mai. No trajeto, visitaremos Pernoite em Phuket.
Wat Rong Khun, conhecido como o Templo Branco, totalmente diferente de qualquer outro templo da Tailândia devido ao 13 DOM. Phuket.“ubosot” (sala de reuniões sagrada) desenhada na cor branca Café da manhã. Traslado para o aeroporto e fim dos nossos
onde se usou, entre outros materiais, cristal branco. Almoço serviços.
incluído no trajeto. Chegada a CHIANG MAI. Na tarde, Templo
do Doi Suthep o templo da montanha, situado neste belo
O PREÇO NÃO INCLUI
enclave de mesmo nome, para dali poder apreciar a cidade de
Chiang Mai em todo seu esplendor.
• VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Chiang Mai – Siem Reap +

DESDE

ECONÔMICA

09 QUA. Siem Reap.Depois do café da manhã e dependendo da temporada, se o
nível da água permitir, faremos um passeio de barco pelo lago
Tonle Sap, o maior espaço lacustre de água doce do sudeste
asiático, rodeado por aldeias de casas construídas sobre palafitas. Visitaremos um vilarejo flutuante de pescadores. Almoço
incluído em um restaurante local. Uma vez finalizado o almoço e translado ao hotel. Hospedagem.

NIBILID
PO

NLINE

MAIS INCLUÍDO

08 TER. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.Após o café da manhã, saída para os Templos de Angkor. Neste
lugar existiam as capitais do Império Khmer durante a sua
época de esplendor. Angkor é uma antiga palavra do sânscrito
para se referir à cidade; as palavras thom e wat são da atual
língua khmer para ¨grande¨ e ¨pagode¨ respectivamente.
Assim pois Angkor Thom pode significar a Grande Cidade e
Angkor Wat a Cidade do Templo. Dedicaremos a manhã a descobrir a antiga cidade amuralhada de ANGKOR THOM, visitando o Templo de Bayon, o Templo Real de Baphuon, o
Phimean Nakas ou palácio celestial, o Terraço dos Elefantes e
o Terraço do Rei Leproso de sete metros de altura e dominado
pela estátua do Rei Yama. Almoço incluído num restaurante
local. À tarde, visita do famoso e magnífico templo de ANGKOR
WAT, símbolo do Estado do Camboja e um dos principais
monumentos Khmer, provavelmente consagrado ao Rei
Visnhu e ao conhecimento astronômico. Todos estes templos
foram declarados Patrimônio da Humanidade pela Unesco e
constituem o maior e melhor complexo arqueológico de todo o
sudeste asiático. Antes de retornar ao hotel visitaremos, ao
entardecer, a colina de Phnom Bakheng ou o templo Pre Rup
para admirar seu impressionante pôr do sol. Regresso ao hotel
e alojamento.

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
O

03 QUI. Bangkok – Ayutthaya – Bangkok.Café da manhã no hotel. Saída de ônibus rumo a AYUTTHAYA,
antiga capital do reino de Siam, nome que durante mais de
400 anos receberam as terras que atualmente formam a
Tailândia, Laos, Camboja e parte de Myanmar. Em Ayutthaya
destaca-se seu conjunto arqueológico de grande interesse
histórico e declarado Patrimônio da Humanidade pela
UNESCO. Ayutthaya é um símbolo vivo da importância e da
riqueza patrimonial desse país, onde a religião (o budismo), e a
família real são profundamente reverenciados pelos seus
habitantes. Ao terminar a visita ao conjunto arqueológico
continuaremos rumo a Bang Pa-In, onde fica a residência oficial de verão dos reis da Tailândia. Visita ao complexo e logo
depois embarque em um cruzeiro fluvial que nos levará para
fazer um interessante percurso de três horas de duração pelo
rio Chao Phraya até a cidade de Bangkok. Durante o trajeto
será servido a bordo um almoço estilo buffet incluído (bebidas
NÃO incluídas), chegando a Bangkok à tarde e posteriormente
translado para o hotel. Alojamento.
Nota: Em circunstâncias excepcionais (época das monções ou
de seca) o retorno de barco a partir de Ayutthaya pode ser
cancelado, portanto, nesse caso o retorno será realizado de
ônibus.

07 SEG. Chiang Mai – Siem Reap.Café da manhã no hotel. A seguir translado para o aeroporto
para tomar o voo rumo rumo a SIEM REAP (VOO NÃO
INCLUÍDO). Chegada e translado ao hotel. Hospedagem.

PHUKET
3

ADE

Nota: A ordem das visitas em Bangkok Bangkok poderá ser
modificada em destino. A ordem definitiva será entregue na
chegada..

vamos fazer um pequeno trekking e admirar a beleza única
das paisagens florestais do norte terminando esta manhã
cheia de aventura e emoção em balsas de bambu, uma emocionante descida pelo rio e terminaremos com um passeio
puxado por búfalos que nos permitirá disfrutar da selvagem
paisagem do norte. Almoço incluído e visita a uma plantação
de orquídeas, onde apreciaremos a beleza inigualável desta
linda espécie floral. Mais tarde, visitaremos seu ¨bairro artesanal¨, onde a maioria dos objetos decorativos tradicionais do
norte são feitos: seda, jade, guarda-chuvas pintados à mão,
prata e marfim, que são alguns de seus famosos produtos.
Hospedagem.

ORIENTE MEDIO

Tailândia Cênica, Camboja e Phuket
02 QUA. Bangkok.Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada e
movimentada Bangkok, visitando dois dos templos mais significativos e visualmente impressionantes da capital: o Templo
Wat Traimit, tambem conocido como o templo da Buda de Oro
e que a imagem de uma aventura de cinco toneladas de massa
magra da historia, pues permaneceu oculta durante a guerra.
Nuestra siguiente a sera o Templo Wat Po, com seu Buda
Reclinado. Conheceremos o Grande Palácio Real que serviu
como residência oficial do rei da Tailândia desde o século XVIII
até mediados do século XX. Está situado ao leste do rio Chao
Phraya e é, sem dúvida, uma das maiores atrações turísticas
desta cidade por tratar-se de um grande conjunto de cores
onde o dourado impera.
Nota: Somente para chegadas a partir de Maio o templo do
Buda de Esmeralda, conhecido como Wat Phra Kaew) será
incluído em Grand Bangkok em Bangkok. No final da visita,
retorne ao hotel com uma parada na fábrica de pedras preciosas do estado. E tarde livre. Retorno ao hotel e Hospedagem.

3
Siem Reap

ASIA E OCEANIA

2
Bangkok

GUIA FALANDO EM

01 TER. Bangkok.Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso guia do
idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite em Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de Suvarnabhumi
(BKK).

AMÉRICA

1 Chiang Rai

OPÇÃO 1

Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20 :
07, 14, 21, 28
Jun.20 :
04, 11, 18, 25
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :
06, 13, 20, 27
Set.20 :
03, 10, 17, 24

Out.20 : 01, 08, 15, 22, 29
Nov.20 :
05, 12, 19, 26
Dez.20 :
03
Jan.21 :
07, 14, 21, 28
Fev.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25

Abr.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Mai.20 :
07, 14, 21, 28
Jun.20 :
04, 11, 18, 25
Jul.20 : 02, 09, 16, 23, 30
Ago.20 :
06, 13, 20, 27
Set.20 :
03, 10, 17, 24

Out.20 : 01, 08, 15, 22, 29*
Nov.20 :
05, 12, 19, 26
Dez.20 : 03, 10, 17*, 24*, 31*
Jan.21 :
07, 14, 21, 28
Fev.21 :
04, 11, 18, 25
Mar.21 :
04, 11, 18, 25

OPÇÃO 2

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
DBL
INDIV
ID: 19539
$ 2657
T.Alt
4210
$ 2583
T.Media
4040
$ 2338
T.Baixa
3568
OPÇÃO 2
DBL
INDIV
ID: 19538
$ 2887
T.Alt
4073
$ 2735
T.Media
3809
$ 2551
T.Baixa
3563
$ 2977
*T.Ext
4254
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

TPL
2657
2583
2338
TPL
2887
2735
2551
2977

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação
necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de
saúde em seu país de origem antes de viajar. As autoridades
de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas de risco,
apresentem o certificado de vacina contra a febre amarela.
VISTO VIETNÃ: Existem dois tipos de visto: VISTO SINGLE
(uma única entrada no Vietnã) e VISTO MÚLTIPLO (várias
entradas, necessário se ao finalizar o tour no Camboja você
tenha que retornar a Hanói (Vietnã) para fazer a conexão a
outro destino). O visto poderá ser tramitado na chegada
entregando o “pré-visto” + 02 fotografias de 4x5 cm.
Através da Europamundo é possível obter esse “pré-visto”
para a entrada no Vietnã conhecido como “Visa approval
letter” com um custo de 25 EUR por passageiro (para visto
Single) e de 50 EUR por passageiro (para visto MÚLTIPLO).
VISTO CAMBOJA: Deverá ser tramitado quando for entrar
no país. Na chegada é necessário 01 fotografia (com as
mesmas características das fotos para fazer passaporte) e
o pagamento deve ser feito diretamente no aeroporto:
preço: 30 EUR (aproximadamente).
TRIPLOS: No Vietnã há hotéis que NÃO dispõe de quartos
Triplos, trata-se de quartos duplos aos quais se acrescenta
uma cama do tipo dobrável. Na embarcação da Baía de Ha
Long (embarcação Junco) onde se passa uma noite a bordo,
não há camarotes Triplos: é necessário dormir em camarote
duplo + camarote individual.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento da
taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.
EVENTOS: Ano Novo Lunar (TET) no Vietnã, de 11 a 17 de
fevereiro de 2021. Alguns monumentos e museus podem ser
fechados durante essas datas.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir os
ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Recorrido em ônibus com
guias locais falando espanhol, exceto nos barcos em Halong,
que não permite o acesso da guia, os passageiros serão atendidos pela tripulação falando em inglês. Seguro básico de
viagem, café da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada em Bangkok do aeroporto
Suvarnabhumi (BKK) e de saída com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Excursão a Ayutthaya, Excursão ao Triângulo do
Ouro em Chiang Rai; Safari em elefante, pequeno trekking,
descida em balsas de bambu pelo rio, passeio em carro
puxado por búfalos e visita à plantação de orquídeas em
Chiang Mai,
• Barco: Passeio em barco pelo rio Chao Praya (nem sempre
garantido) em Ayutthaya; Passeio em barco tradicional
tailandês pelo rio Mekong; Descida pelo rio em balsas de
bambu em Chiang Mai; Noite a bordo em embarcao típica
de junco na Baía de Ha Long em Halong.
• Visita panorâmica em: Bangkok, Hanói
• Encontros: Tribo “Akha” e tribo “Yao” em Chiang Rai
• Traslados: Rua dos artesãos em Chiang Mai.
• Entradas: Conjunto arqueológico em Ayutthaya ; Templo
Wat Po, Templo Wat Tramit y Grande Palácio Real en
Bangkok; Museu do Ópio, Wat Rong Kun em Chiang Rai;
Templo do Doi Suthep; Safari sobre elefantes en Chiang Mai;
Casa de Ho Chi Minh sobre estacas, templo de literatura,
pagoda de Ngoc Son, espetáculo tradicional de marionetes
na água em Hanoi
• Voos incluídos em: Bangkok – Chiang Rai em classe econômica e traslado de / para o aeroporto
• 08 Almoços ou Jantares Incluídos em: Almoço em
Ayutthaya, Almoço em Chiang Rai, Almoço no trajeto entre
Chiang Rai e Chiang Mai e Almoço em Chiang Mai, Hanoi,
Halong, Halong, Halong (Brunch).
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada e de saída com pessoal falando
em inglês.
• Excursão: Templos de Angkor, Lago Tonle Sap em Siem Reap.
• Barco: Passeio de barco no lago Tonle Sap (nem sempre
garantido) em Siem Reap
• Entradas: Templos de Angkor; Angkor Thom, Angkor Wat,
Templos de Roulos em Siem Reap.
• Voos incluidos: Hanói - Siem Reap em classe econômica e
traslado de / para o aeroporto.
• 04 Almoços ou Jantares Incluidos em: Halong (brunch),
Siem Reap, Siem Reap, Siem Reap.
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(OPÇ. 1) TAILÂNDIA, BAÍA DE HALONG E PHUKET
01 QUI. Bangkok.Chegada a Bangkok onde seremos recebidos por nosso guia do idioma espanhol. Traslado para o hotel e pernoite em Bangkok.
Nota: O traslado de Chegada para o aeroporto de Suvarnabhumi
(BKK).
02 SEX. Bangkok.Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela animada e movimentada Bangkok, visitando dois dos templos mais significativos e
visualmente impressionantes da capital: o Templo Wat Traimit,
tambem conocido como o templo da Buda de Oro e que a imagem de
uma aventura de cinco toneladas de massa magra da historia, pues
permaneceu oculta durante a guerra. Nuestra siguiente a sera o
Templo Wat Po, com seu Buda Reclinado. Conheceremos o Grande
Palácio Real que serviu como residência oficial do rei da Tailândia
desde o século XVIII até mediados do século XX. Está situado ao leste
do rio Chao Phraya e é, sem dúvida, uma das maiores atrações turísticas desta cidade por tratar-se de um grande conjunto de cores
onde o dourado impera.
Nota: Somente para chegadas a partir de Maio o templo do Buda de
Esmeralda, conhecido como Wat Phra Kaew) será incluído em Grand
Bangkok em Bangkok. No final da visita, retorne ao hotel com uma
parada na fábrica de pedras preciosas do estado. E tarde livre.
Retorno ao hotel e Hospedagem.
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Tailândia, Baía de Halong e templos do Camboja
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OPÇÃO 1

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

09 SEX. Hanói - Baía de Halong.Depois do café da manhã, encontro com o guia no hall do hotel.
Saída pela estrada local para a BAÍA DE HALONG, declarada
Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pelo caminho, vamos descobrindo as ricas terras do Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos
arrozais, búfalos de água e a vida quotidiana das aldeias vietnamitas. Chegada a Halong, embarque a bordo de um barco típico construído em madeira de junco. Almoço incluído a bordo. Após o almoço, continuamos a navegar num Cruzeiro pela Baía e descobrindo as
numerosas ilhas da Baía como a da Tartaruga, a do Cão, Cabeça do
Homem, etc. Tarde livre para se relaxar na coberta do Barco ou se o
tempo o permite, poderão gozar dum banho nas águas verde-esmeralda da Baía. Jantar incluído e alojamento a bordo.
Nota: Nos barcos da Baía de Ha Long Ha Long não se permite o acesso
do guia, portanto os passageiros serão atendidos pela tripulação de
fala inglesa. O roteiro das visitas do cruzeiro está sujeito a alterações
sem prévio aviso.
10 SAB. Baía de Ha Long – Hanói.Os mais madrugadores poderão participar da demonstração de Tai
Chi na ponte superior do barco. Depois será servido um café da
manhã leve e mais tarde um esplêndido brunch, e tudo isso navegando através da miríade de ilhas e ilhotas e visitando as mais
importantes. Desembarcaremos e iniciaremos o caminho de retorno
a HANÓI pegando a estrada até ao hotel. Hospedagem.

Nota: A ordem das visitas em Bangkok poderá ser modificada em 11 DOM. Hanói - Phuket.Café da manhã. Tempo livre até traslado ao aeroporto para pegar o
destino. A ordem definitiva será entregue na chegada.
vôo com destino as praias de Phuket (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada
ao PHUKET, também chamado como a ¨Pérola do Andaman¨, o mar
03 SAB. Bangkok – Ayutthaya – Bangkok.que banha, destaca-se por suas baías de areia branca e águas azulCafé da manhã no hotel. Saída de ônibus rumo a AYUTTHAYA, antiga -turquesa distintas. Traslado ao hotel e hospedagem.
capital do reino de Siam, nome que durante mais de 400 anos receberam as terras que atualmente formam a Tailândia, Laos, Camboja 12 SEG. Phuket.e parte de Myanmar. Em Ayutthaya destaca-se seu conjunto arqueo- Dia livre à sua disposição ou fazer uma excursão. Sugerimos uma
lógico de grande interesse histórico e declarado Patrimônio da visita Opçional a ilha de Phi Phi, um arquipélago de quatro ilhas de
Humanidade pela UNESCO. Ayutthaya é um símbolo vivo da impor- sonhos, onde alguns filmes foram filmados. Pernoite em Phuket.
tância e da riqueza patrimonial desse país, onde a religião (o budismo), e a família real são profundamente reverenciados pelos seus 13 TER. Phuket.habitantes. Ao terminar a visita ao conjunto arqueológico continua- Dia livre para o exercício ou descanso. Aconselhamos Opçionalmente
remos rumo a Bang Pa-In, onde fica a residência oficial de verão dos conhecer as ilhas Phnag Nga. Em um deles foi filmada um filme de
reis da Tailândia. Visita ao complexo e logo depois embarque em um James Bond. Entre as atividades que podem ser feitas nesta ilhas
cruzeiro fluvial que nos levará para fazer um interessante percurso podem ser uma visita a caverna Elephant, onde você pode ver uma
de três horas de duração pelo rio Chao Phraya até a cidade de gruta com muitas estalactites e estalagmites, rafting, escalada,
Bangkok. Durante o trajeto será servido a bordo um almoço estilo canoagem, passeios de barco, pesca, trekking e caminhadas, golfe e
buffet incluído (bebidas NÃO incluídas), chegando a Bangkok à tarde mergulho. Pernoite em Phuket.
e posteriormente translado para o hotel. Alojamento.
Nota: Em circunstâncias excepcionais (época das monções ou de 14 QUA. Phuket.seca) o retorno de barco a partir de Ayutthaya pode ser cancelado, Café da manhã. Traslado para o aeroporto e fim dos nossos serviços.
portanto, nesse caso o retorno será realizado de ônibus.
(OPÇ. 2) TAILÂNDIA, BAÍA DE HALONG E TEMPLOS DO CAMBOJA
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
04 DOM. Bangkok- Chiang Rai.10 SAB. Baía de Ha Long - Hanói - Siem Reap.Café da manhã e traslado ao aeroporto para pegar o voo (incluído) Os mais madrugadores poderão participar da demonstração de Tai
em direção a CHIANG RAI. Chegada ao aeroporto de Chiang Rai, Chi na ponte superior do barco. Depois será servido um café da
assistência por parte de nosso guia hispanofalante e traslado ao manhã leve e mais tarde um esplêndido brunch, e tudo isso navehotel. Depois, visitaremos em caminhonetes várias tribos das mon- gando através da miríade de ilhas e ilhotas e visitando as mais
tanhas: a Tribo “Akha” com seus trajes de cores e a tribo “Yao” com importantes. Desembarcaremos e iniciaremos o caminho de retorno
sua característica forma de vida. Almoço incluido. Depois, saída a HANÓI pegando a estrada até chegar ao aeroporto onde tomarerumo ao famoso “TRIANGULO DO OURO” chamado assim por esta- mos o voo (incluído) com destino a SIEM REAP (Camboja). Chegada e
rem em um mesmo ponto de fronteira a Tailândia, a Birmânia e o translado ao hotel. Jantar incluído. Alojamento.
Laos, margeados pelo Rio Mekong, de grande beleza cênica e famoso
pelo comércio do ópio. Visita ao “Museu do Ópio”. Retorno a Chiang 11 DOM. Siem Reap.Rai para hospedagem.
Depois do café da manhã, e dependendo da temporada se o nível da
água permitir, faremos um passeio de barco pelo lago Tonle Sap até
05 SEG. Chiang Rai - Chiang Mai.Chong Kneah, o maior espaço lacustre de água doce do sudeste asiCafé da manhã. Começamos o dia subindo o rio Mekong em um ático, rodeado de aldeias formadas por casas construídas sobre
barco tradicional tailandês para visitar a tribo Karen. Em seguida, palafitas. Caso não seja possível fazer o passeio de barco pelo lago,
vamos rumo a Chiang Mai. No trajeto, visitaremos Wat Rong Khun, seria feita outra visita alternativa. Almoço incluído em um restauconhecido como o Templo Branco, totalmente diferente de qualquer rante local. À tarde visitaremos os templos de Roluos que constituem
outro templo da Tailândia devido ao “ubosot” (sala de reuniões o primeiro assentamento Khmer na região e antessala do que seria
sagrada) desenhada na cor branca onde se usou, entre outros mate- mais tarde Angkor. Passeio em carro de boi. Alojamento.
riais, cristal branco. Almoço incluído no trajeto. Chegada a CHIANG
MAI. Na tarde, Templo do Doi Suthep o templo da montanha, situado 12 SEG. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.neste belo enclave de mesmo nome, para dali poder apreciar a cida- Após o café da manhã, saída para os Templos de Angkor. Neste lugar
de de Chiang Mai em todo seu esplendor.
existiam as capitais do Império Khmer durante a sua época de
esplendor. Angkor é uma antiga palavra do sânscrito para se referir
06 TER. Chiang Mai.à cidade; as palavras thom e wat são da atual língua khmer para
Café da manhã e traslado ao acampamento de elefantes, situado ¨grande¨ e ¨pagode¨ respectivamente. Assim pois Angkor Thom
em plena selva, para poder ver como são ágeis estes grandes ani- pode significar a Grande Cidade e Angkor Wat a Cidade do Templo.
mais na realização dos trabalhos do campo. Depois desta pequena Dedicaremos a manhã a descobrir a antiga cidade amuralhada de
exibição, começará o nosso safári em elefantes, atravessando rios e ANGKOR THOM, visitando o Templo de Bayon, o Templo Real de
a densa. Depois do safári, vamos fazer um pequeno trekking e admi- Baphuon, o Phimean Nakas ou palácio celestial, o Terraço dos
rar a beleza única das paisagens florestais do norte terminando esta Elefantes e o Terraço do Rei Leproso de sete metros de altura e domimanhã cheia de aventura e emoção em balsas de bambu, uma nado pela estátua do Rei Yama. Almoço incluído num restaurante
emocionante descida pelo rio e terminaremos com um passeio local. À tarde, visita do famoso e magnífico templo de ANGKOR WAT,
puxado por búfalos que nos permitirá disfrutar da selvagem paisa- símbolo do Estado do Camboja e um dos principais monumentos
gem do norte. Almoço incluído e visita a uma plantação de orquíde- Khmer, provavelmente consagrado ao Rei Visnhu e ao conhecimento
as, onde apreciaremos a beleza inigualável desta linda espécie floral. astronômico. Todos estes templos foram declarados Patrimônio da
Mais tarde, visitaremos seu ¨bairro artesanal¨, onde a maioria dos Humanidade pela Unesco e constituem o maior e melhor complexo
objetos decorativos tradicionais do norte são feitos: seda, jade, arqueológico de todo o sudeste asiático. Antes de retornar ao hotel
guarda-chuvas pintados à mão, prata e marfim, que são alguns de visitaremos, ao entardecer, a colina de Phnom Bakheng ou o templo
seus famosos produtos. Hospedagem.
Pre Rup para admirar seu impressionante pôr do sol. Regresso ao
hotel e alojamento.
07 QUA. Chiang Mai - Hanói.13 TER. Siem Reap.Café da manhã no hotel. A seguir translado rumo ao aeroporto para Café da manhã. Traslado para o aeroporto e fim dos nossos serviços.
tomar o voo rumo a HANOI (NÃO INCLUÍDO). Chegada em Hanói,
capital do Vietnã. Procedimentos de imigração, coleta de bagagem e
traslado ao hotel (uso do quarto garantido após as 14:00). Hanói é
uma das cidades mais antigas do Vietnã que mistura moderno e
antigo com mais de mil anos de história e um passado colonial francês. Hospedagem.

HOTÉIS PREVISTOS

08 QUI. Hanói.Depois do café da manhã, visita à cidade. A atual capital do Vietnã,
cidade única na Ásia com suas avenidas arborizadas, sua arquitetura
colonial francesa e seus templos orientais. A visita inclui o Mausoléu
de Ho Chi Minh (visita exterior), a casa de Ho Chi Minh sobre estacas,
o Palácio do Governador (visita exterior), o Pagode do Pilar Único, os
pagodes de Tran Quoc e Quan Thanh e o Templo da Literatura, a
primeira universidade do país fundada no ano de 1.070. Almoço
incluído em um restaurante local. Depois do almoço, visita ao
Pagode de Ngoc Son, no meio do lago Hoan Kiem. Faremos um passeio a pé pelo bairro antigo de Hanói, também conhecido como o
bairro das 36 ruas, as quais outrora eram denominadas de acordo
com o ofício dos artesãos e oficinas da região de uma profissão em
particular. Assistiremos a um espetáculo tradicional de marionetes
na água no teatro Thang Long. Retorno ao hotel e alojamento.

Bangkok: Hotel Metropolitan (*****), Pullman G (****sup); Chiang Rai:
Hotel Gran Vista (****) ; Chiang Mai: Hotel Holiday Inn (****); Hanoi: La
Casa (*****) o similar; Halong: Junco Bhaya (****) o similar; Phuket:
Pullman Phuket Panwa Beach Resort (*****).
OPÇÃO 2
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****).

O PREÇO NÃO INCLUI
• VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Chiang Mai - Hanói + Hanói Phuket
• Gorjetas para o guia e o motorista.
• Vistos de entrada para cada país.
• Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.

Hanoi

ESPANHOL
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MERCADO FLUTUANTE DE DAMNOEN SADUAK

13 SEG. Chiang Mai.-

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Chiang Mai. Fim
dos nossos serviços.
Nota: Recomendamos estender sua viagem com uma
extensão de praia de Phuket.

O PREÇO NÃO INCLUI
VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Danang - Bangkok
Gorjetas para o guia e o motorista.
Vistos de entrada para cada país.
Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.
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MAIS DE 15 DIAS

•
•
•
•

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Recorrido em ônibus com
guias locais falando espanhol, exceto nos barcos em Halong, que não permite o acesso da guia, os passageiros
serão atendidos pela tripulação falando em inglês. Seguro básico de viagem, café da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de saída com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Passeio de ciclotáxi pelo bairro antigo de Hanói
em Hanoi, My Son desde Hoi An, Mercado flutuante de
Damnoen Saduak e Mercado do Trem em Bangkok, Triângulo Dourado e Aldeia Baan Nong Waen em Chiang Rai,
Acampamento de Elefantes em Chiang Mai.
• Barco: Noite a bordo em embarcao típica de junco na Baía
de Ha Long , Passeio em barco tradicional tailandês pelo
rio Mekong em Chiang Rai.
• Visita Panorâmica em: Hanoi, Hoi An, Bangkok, Chiang Mai.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre estacas, Pagode de
Tran Quoc, templo de literatura, casa antiga na rua Ma
May , Templo Bach Ma, espetáculo tradicional de marionetes na água em Hanoi, Pagode Phuc Kien, Ponte Japonesa,
Casa de Tan Ky em Hoi An, recinto arqueológico de My Son,
Templo Wat Po, Templo Wat Traimit e Grande Palácio Real
em Bangkok, Museu do Ópio, Casa Negra em Chiang Rai
Templo Branco Wat Rong Khun em Chiang Rai;Templo do
Wat Phra That Doi Suthep em Chiang Mai.
• Voos incluidos: Hanói - Danang, Bangkok - Chiang Rai em
classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares Incluídos em: Halong, Halong, Halong
(brunch), Hoi An, Hoi An, Chiang Rai, Chiang Mai, Chiang Mai.

ATÉ 15 DIAS

Café da manhã. Excursão de meio dia. Sairemos rumo a
Mae Klong, um vilarejo situado a uns 70 quilômetros da
capital tailandesa famoso por seu mercado sobre as vias

Depois de tomar o café da manhã logo cedo no hotel,
translado de aproximadamente 1,5 hora pelo vale de Mae
Sai, ao sul de Chiang Mai, por uma estrada que atravessa
colinas, bosques e áreas agrícolas até chegar ao Santuário
de Elefantes. O santuário oferece ao visitante uma experiência única para aprender e interagir com os elefantes em
um meio natural. Almoço incluído. À tarde visita à antiga
e moderna cidade de Chiang Mai, incluindo as ruínas de
sua antiga muralha, suas portas, fosso, mercados ecléticos, áreas residenciais, os consulados estrangeiros, os edifícios do governo e Thapae Road, uma das ruas principais
de Chiang Mai. Posteriormente, translado até a montanha
de Doi Suthep um lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses há mais de 1.200 anos, uma vez que seus antepassados acreditavam que as almas dos defuntos residiam nela,
convertendo esta colina no epicentro do budismo pelo
império Lanna. Aqui se encontra o Templo budista de Wat
Phrathat Doi Suthep, o templo mais sagrado do norte da
Tailândia. A partir daqui poderemos ter uma fantástica
vista da cidade. Hospedagem em Chiang Mai.

CENTRAL

09 QUI. Bangkok.-

12 DOM. Chiang Mai.-

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o
passaporte do passageiro no momento da venda.
A orden das visita poderá variar no destino. A orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação
necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de
saúde em seu país de origem antes de viajar. As autoridades
de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas de risco,
apresentem o certificado de vacina contra a febre amarela.
VISTO VIETNÃ: Existem dois tipos de visto: VISTO SINGLE
(uma única entrada no Vietnã) e VISTO MÚLTIPLO (várias
entradas, necessário se ao finalizar o tour no Camboja você
tenha que retornar a Hanói (Vietnã) para fazer a conexão a
outro destino). O visto poderá ser tramitado na chegada
entregando o “pré-visto” + 02 fotografias de 4x5 cm.
Através da Europamundo é possível obter esse “pré-visto”
para a entrada no Vietnã conhecido como “Visa approval
letter” com um custo de 25 EUR por passageiro (para visto
Single) e de 50 EUR por passageiro (para visto MÚLTIPLO).
TRIPLOS: No Vietnã há hotéis que NÃO dispõe de quartos
Triplos, trata-se de quartos duplos aos quais se acrescenta
uma cama do tipo dobrável. Na embarcação da Baía de Ha
Long (embarcação Junco) onde se passa uma noite a bordo,
não há camarotes Triplos: é necessário dormir em camarote duplo + camarote individual.
BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em nosso
circuito têm uma limitação de bagagem de 20 kg /pessoa.
Todas as bagagens que superem tais franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento
da taxa extra que em cada caso é fixado pela companhia.
EVENTOS: Ano Novo Lunar (TET) no Vietnã, de 11 a 17 de
fevereiro de 2021. Alguns monumentos e museus podem ser
fechados durante essas datas.
VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos templos
budistas e o Palácio Real em Bangkok, é obrigatório cobrir os
ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.

NÓRDICA

Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela agitada
e movimentada Bangkok para visitar os dois templos mais
significativos e visualmente impressionantes da capital: o
Wat Po, com seu Buda Reclinado e o Wat Traimit, situado
no distrito da Chinatown, um dos templos mais conhecidos
uma vez que alberga o maior Buda de Ouro maciço do
mundo. O Buda de Ouro mede 3 metros e pesa mais de 5,5
toneladas. Mais tarde também conheceremos o Grande
Palácio Real que serviu de residência oficial do rei da
Tailândia desde o século XVIII até meados do século XX.
Está situado a leste do rio Chao Phraya sendo, sem dúvida,
uma das maiores atrações turísticas dessa cidade, pois se
trata de um grande complexo muito colorido onde o dourado se destaca sobre todas as restantes cores. Ao finalizar
a visita, retorno ao hotel e tarde livre. Hospedagem.

Café da manhã. Sairemos para visitar a misteriosa Casa
Negra, conhecida como Baan Dam, um conjunto de monumentos e obras criadas pelo enigmático artista Thawan
Duchanee. A seguir faremos uma parada no monumento
Rei Mengrai na cidade de Chiang Rai. Durante este dia
percorreremos as famosas paradas que separam estas
duas cidades do norte: Chiang Mai e Chiang Rai. Percurso
de umas 3 horas através de paisagens inesquecíveis.
Durante o trajeto visitaremos Wat Rong Khun, conhecido
como o Templo Branco. Na cultura local o branco representa a pureza e sabedoria budista. Almoço incluído.
Chegada a CHIANG MAI e resto do dia livre. Aconselhamos
que pela noite saia para passear pela famosa feirinha
noturna. Hospedagem.

HOTÉIS PREVISTOS
Hanói: Lan Vien (****) o similar; Halong: Indochina Sails
Cruise (*****) o similar ;Hoi An: Hotel Hoi An Central
Boutique (****) o similar; Bangkok: Hotel Aetas Lumpini
(**** sup.) o similar; Chiang Rai: Hotel The Legend (****)
o similar; Chiang Mai: Hotel Mercure (****) o similar.

MEDITERRÂNEO

08 QUA. Bangkok.-

11 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.-

TPL
2012
1911
1831
2156

ATLÂNTICO

Café da manhã no hotel. A seguir translado ao aeroporto
de Danang para tomar o voo de Danang para BANGKOK
(VOO NÃO INCLUÍDO). Bem-vindo à Tailândia! Chegada a
Bangkok, tramitação de documentos na alfândega e
translado ao hotel.

Café da manhã. Sairemos cedo para o aeroporto a fim de
tomar o voo (incluído) rumo a CHIANG RAI. Chegada a
Chiang Rai, translado ao Triângulo de Ouro, área de confluência onde fica a Tailândia, Laos e Myanmar e o rio Mekong.
Faremos um passeio de barco pelo rio Mekong e visitaremos
o Museu do Ópio. Retorno a Chiang Rai com parada para
visitar a aldeia “Baan Nong Waen” habitada por uma das
tribos das montanhas. Almoço incluído. Hospedagem.

ID19525
DBL
INDIV
$ 2012
T.Alt
2811
$ 1911
T.Media
2625
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T.Baixa
2537
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SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

PENINSULA IBÉRICA

07 TER. Hoi An - Danang - Bangkok.-

10 SEX. Bangkok - Chiang Rai.-

PREÇOS POR PESSOA
ECONÔMICA

Depois do café da manhã faremos uma excursão rumo a MY
SON, trata-se dos restos da uma antiga cidade imperial do
reino Champa que floresceu do século IV ao XIII, estes restos
arqueológicos, que estão entre os mais importantes da civilização Cham, foram declarados Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO. Retorno a Hoi An. Hospedagem.

do trem. As bancas estão localizadas em ambos os lados da
via, mas também sobre ela. Quando o trem está a ponto de
passar, toca a sirene e os vendedores retiram imediatamente sua mercadoria para logo depois voltar a pô-las
quando o trem vai embora. Após uma breve parada neste
peculiar mercado, continuaremos a rota rumo à província
tailandesa de Ratchaburi. Aqui visitaremos o mercado
flutuante de Damnoen Saduak cujas origens remontam ao
século XIV. Trata-se de um dos mercados mais famosos do
país com especiarias, frutas, verduras, produtos exóticos,
souvenirs. Conheceremos a história deste bazar tão especial. Retorno a Bangkok e tarde livre. Hospedagem.
Nota: A ordem da visita pode variar no destino.

Out.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dez.20: 02, 09, 16, 23*, 30
Jan.21:
06, 13, 20, 27
Fev.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

MAIS INCLUÍDO

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
15, 22, 29
Mai.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

ORIENTE MEDIO

NLINE

O

06 SEG. Hoi An - My Son - Hoi An.-

NIBILID
PO

ADE

Depois do café da manhã iniciaremos a visita à cidade de HOI
AN, o segundo Patrimônio da Humanidade do Vietnã declarado pela UNESCO, além de ser um importante porto comercial da Ásia durante os séculos XVII e XVIII cuja arquitetura e
relaxado estilo de vida mudou pouco nos últimos anos.
Passeio pelo centro da cidade antiga para visitar as tradicionais residências dos comerciantes, a Ponte Japonesa coberta
com mais de 400 anos de antiguidade e seu colorido mercado, também visitaremos o Pagode Phuc Kien e Casa Tan Ky
com seus poemas chineses escritos como inscrições em
madrepérola. Almoço incluído em um restaurante local.
Tarde livre para desfrutar da praia, passear pelo centro desta
bela cidade ou para fazer compras. Hospedagem.

Hoi An

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

03 SEX. Hanói - Baía de Halong.-

05 DOM. Hoi An.-

3

ASIA E OCEANIA

Da Nang

3 Bangkok

Depois do café da manhã, visita à cidade – atual capital
do Vietnã, uma cidade única na Ásia com suas avenidas
arborizadas, sua arquitetura colonial francesa e seus templos orientais. A visita inclui o Mausoléu de Ho Chi Minh
(visita exterior), a casa de Ho Chi Minh construída sobre
estacas, o Palácio do Governador (visita exterior) e o pagode de Tran Quoc. À tarde visitaremos o Templo da
Literatura, a primeira Universidade do país fundada no
ano de 1.070. Faremos um passeio de ciclotáxi pelo Bairro
Antigo de Hanói, também conhecido como o bairro das 36
ruas, uma vez que outrora cada rua era conhecida pelos
pelo ofício e artesanato de uma profissão específica.
Visitaremos a casa antiga na rua Ma May e posteriormente o Templo Bach Ma. Assistiremos a um espetáculo de
teatro tradicional de marionetes na água. Retorno ao
hotel e hospedagem.

Café da manhã leve e, mais tarde, um esplêndido brunch!
E tudo isso navegando através da miríade de ilhas e ilhotas
e visitando as mais importantes. Por volta das 10h3011h00 desembarcaremos e iniciaremos o caminho de retorno ao aeroporto de Hanói para tomar o voo rumo a
Danang (voo incluído). Na sua chegada a DANANG translado direto até HOI AN (aproximadamente 30 min.) e alojamento no hotel. Jantar incluído e alojamento.

Halong

2

Chiang Mai

02 QUI. Hanói.-

04 SAB. Baía de Halong - Hanói -Danang - Hoi An.-

1

1 Chiang Rai

01 QUA. Hanói.Chegada em Hanói, capital do Vietnã. Procedimentos de imigração, coleta de bagagem e traslado ao hotel (uso do quarto
garantido após as 14:00). Hanói é uma das cidades mais antigas do Vietnã que mistura moderno e antigo com mais de mil
anos de história e um passado colonial francês. Hospedagem.

Depois do café da manhã, encontro com o guia no hall do
hotel. Saída pela estrada local para a BAÍA DE HALONG,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pelo
caminho, vamos descobrindo as ricas terras do Delta do
Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, búfalos de água e
a vida quotidiana das aldeias vietnamitas. Chegada a
Halong, embarque a bordo de um barco típico construído
em madeira de junco. Almoço incluído a bordo. Após o
almoço, continuamos a navegar num Cruzeiro pela Baía e
descobrindo as numerosas ilhas da Baía como a da
Tartaruga, a do Cão, Cabeça do Homem, etc. Tarde livre
para se relaxar na coberta do Barco ou se o tempo o permite, poderão gozar dum banho nas águas verde-esmeralda
da Baía. Jantar incluído e alojamento a bordo.
Nota: Nos barcos da Baía de Ha Long Ha Long não se permite o acesso do guia, portanto os passageiros serão atendidos pela tripulação de fala inglesa. O roteiro das visitas do
cruzeiro está sujeito a alterações sem prévio aviso.
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AMÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 1853$-DÍAS 11

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

DATAS DE SAÍDA
Abr.20:
15, 22, 29
Mai.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dez.20:02, 09, 16*, 23*, 30
Jan.21:
06, 13, 20, 27
Fev.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

PREÇOS POR PESSOA
ID19528
T.Alt
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$

DBL

INDIV

TPL

2019
1853
2262

2734
2407
3099

2019
1853
2262

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

Hanói: Hotel Lan Vien (****) o similar; Halong:
Indochina Sails Cruise (*****) o similar; Hoi An:
Hotel Hoian Central Boutique (****) o similar;
Hue: Hotel Pilgrimage Village (**** sup) o similar; Ho Chi Minh: Hotel Paragon Saigon (****) o
similar; Siem Reap (Camboya): Tara Angkor
(****) o similar

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

HOTÉIS PREVISTOS

Vietnã Completo e Camboja
01 QUA. Hanói.Chegada em Hanói, capital do Vietnã. Procedimentos
de imigração, coleta de bagagem e traslado ao hotel
(uso do quarto garantido após as 14:00). Hanói é uma
das cidades mais antigas do Vietnã que mistura moderno e antigo com mais de mil anos de história e um passado colonial francês. Hospedagem.
02 QUI. Hanói.-

Depois do café da manhã, visita à cidade – atual capital do Vietnã, uma cidade única na Ásia com suas avenidas arborizadas, sua arquitetura colonial francesa e
seus templos orientais. A visita inclui o Mausoléu de Ho
Chi Minh (visita exterior), a casa de Ho Chi Minh construída sobre estacas, o Palácio do Governador (visita
exterior) e o pagode de Tran Quoc. À tarde visitaremos
o Templo da Literatura, a primeira Universidade do
país fundada no ano de 1.070. Faremos um passeio de
ciclotáxi pelo Bairro Antigo de Hanói, também conhecido como o bairro das 36 ruas, uma vez que outrora
cada rua era conhecida pelos pelo ofício e artesanato
de uma profissão específica. Visitaremos a casa antiga
na rua Ma May e posteriormente o Templo Bach Ma.
Assistiremos a um espetáculo de teatro tradicional de
marionetes na água. Retorno ao hotel e hospedagem.

03 SEX. Hanoi - Baía de Halong.-

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS

Da Nang,

hanoi

164

Depois do café da manhã, encontro com o guia no hall
do hotel. Saída pela estrada local para a BAÍA DE
HALONG, declarada Patrimônio da Humanidade pela
Unesco. Pelo caminho, vamos descobrindo as ricas terras do Delta do Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais,
búfalos de água e a vida quotidiana das aldeias vietnamitas. Chegada a Halong, embarque a bordo de um
barco típico construído em madeira de junco. Almoço
incluído a bordo. Após o almoço, continuamos a navegar num Cruzeiro pela Baía e descobrindo as numerosas ilhas da Baía como a da Tartaruga, a do Cão,
Cabeça do Homem, etc. Tarde livre para se relaxar na
coberta do Barco ou se o tempo o permite, poderão
gozar dum banho nas águas verde-esmeralda da Baía.
Jantar incluído e alojamento a bordo.
Nota: Nos barcos da Baía de Ha Long Ha Long não se permite o acesso do guia, portanto os passageiros serão aten-

didos pela tripulação de fala inglesa. O roteiro das visitas
do cruzeiro está sujeito a alterações sem prévio aviso.

04 SAB. Baía de Halong - Hanói -Danang - Hoi An.-

Café da manhã leve e, mais tarde, um esplêndido brunch!
E tudo isso navegando através da miríade de ilhas e ilhotas e visitando as mais importantes. Por volta das 10h3011h00 desembarcaremos e iniciaremos o caminho de
retorno ao aeroporto de Hanói para tomar o voo rumo a
Danang (voo incluído). Na sua chegada a DANANG translado direto até HOI AN (aproximadamente 30 min.) e alojamento no hotel. Jantar incluído e alojamento.

05 DOM. Hoi An.-

Depois do café da manhã iniciaremos a visita à cidade
de HOI AN, o segundo Patrimônio da Humanidade do
Vietnã declarado pela UNESCO, além de ser um importante porto comercial da Ásia durante os séculos XVII e
XVIII cuja arquitetura e relaxado estilo de vida mudou
pouco nos últimos anos. Passeio pelo centro da cidade
antiga para visitar as tradicionais residências dos
comerciantes, a Ponte Japonesa coberta com mais de
400 anos de antiguidade e seu colorido mercado, também visitaremos o Pagode Phuc Kien e Casa Tan Ky com
seus poemas chineses escritos como inscrições em
madrepérola. Almoço incluído em um restaurante local.
Tarde livre para desfrutar da praia, passear pelo centro
desta bela cidade ou para fazer compras. Hospedagem.

06 SEG. Hoi An - Hue.-

Café da manhã no hotel. A seguir pegaremos a estrada
rumo a HUE, localizada no centro do Vietnã, às margens do rio perfume, uma das cidades mais importantes do Vietnã que, por sua vez, foi capital do Império
Vietnamita na época da Indochina. Na chegada, visitaremos Cidade Imperial y Cidadela Proibida a partir de
onde a Dinastia Nguyen governou entre 1802 e 1945, o
mausoléu do imperador Tu Duc, o Pagode de Thien Mu,
desfrutaremos de um agradável passeio de barco pelo
rio Perfume e percorremos um dos mercados mais
autênticos da cidade, o mercado Dong Ba. Almoço
incluído e hospedagem.
NOTA: Em determinados momentos do ano é possível
que este passeio de barco pelo rio Perfume não possa ser

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

NOTAS IMPORTANTES

A orden das visita poderá variar no destino. A
orden definitivo das visitas será dado a sua chegada.

realizado devido à subida de suas águas. Nesse caso
faremos outra visita alternativa.

07 TER. Hue - Ho Chi Minh.-

VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos
templos budistas é obrigatório cobrir os ombros e
usar calças, saia abaixo do joelho. Também é obrigatório descalçar-se na entrada dos templos.

O PREÇO INCLUI

165

MAIS DE 15 DIAS

• Serviços Gerais Europamundo: Recorrido em
ônibus com guias locais falando espanhol, exceto
nos barcos em Halong, que não permite o acesso
da guia, os passageiros serão atendidos pela tripulação falando em inglês. Seguro básico de
viagem, café da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída. Os traslados podem ser feitos com pessoal
falando em inglês.
• Excursão: Passeio de ciclotáxi pelo bairro antigo
em Hanoi, Delta Mekong, Túneis de Cu Chi em Ho
Chi Minh, Templos de Angkor em Siem Reap, Lago
Tonle Sap em Siem Reap.
• Barco: Noite a bordo em embarcao típica de
junco na Baía de Ha Long, Passeio de barco pelo
rio dos Perfumes em Hue, Passeio de barco pelos
canais no Delta do Mekong em Ho Chi Minh,
Passeio de barco pelo Lago Tonle Sap (nem sempre garantido) em Siem Reap.
• Visita Panorâmica em: Hanói, Hoi An, Hue, Ho
Chi Minh.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre estacas,
pagode de Tran Quoc, templo de literatura, casa
antiga na rua Ma May , Templo Bach Ma, espetáculo tradicional de marionetes na água em Hanoi;
Pagode Phuc Kien, Ponte Japonesa, Casa de Tan
Ky em Hoi An; Cidade Imperial, Cidadela Proibida,
Mausoléu do imperador Tu Duc, Pagode de Thien
Mu em Hue; Pagode Thien Hau, o Pagode de Dien
Ngoc Hoang, Túneis de Cu Chi em Ho Chi Minh;
Recinto arqueológico de Angkor em Siem Reap.
• Voos incluidos: Hanói - Danang, Hue - Ho Chi
Minh, Ho Chi Minh - Siem Reapem classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares Incluídos em: Halong,
Halong, Halong (brunch), Hoi An, Hoi An, Hue, Delta
del Mekong, Ho Chi Minh, Siem Reap, Siem Reap.

ATÉ 15 DIAS

- Siem Reap.Café da manhã no hotel. Translado para visitar os
TÚNEIS DE CU CHI, situados a 70 quilômetros a noroeste
da Cidade Ho Chi Minh (uma hora e meia de carro), criados desde 1948 pelos Viet Minh para combater os franceses. Esta é uma cidade subterrânea, com salas de
estar, cozinha, armazéns, depósito de armas, hospitais,

Depois do café da manhã e dependendo da temporada,
se o nível da água permitir, faremos um passeio de
barco pelo lago Tonle Sap, o maior espaço lacustre de
água doce do sudeste asiático, rodeado por aldeias de
casas construídas sobre palafitas. Visitaremos um vilarejo flutuante de pescadores. Almoço incluído em um
restaurante local. Uma vez finalizado o almoço iremos
para o aeroporto de Siem Reap. Chegada ao aeroporto
às 13h30 / 14h00. (O voo de saída deveria ser a partir
das 16h00). Check-in e embarque rumo ao seu próximo
destino. Fim de nossos serviços.
Nota: Se seu voo retornar para Hanói (Vietnã) você
deverá ter VISTO MÚLTIPLO para o Vietnã. Caso contrário, a companhia aérea do Camboja poderá recusar a
realização de sua viagem.

EVENTOS: Ano Novo Lunar (TET) no Vietnã, de 11 a
17 de fevereiro de 2021. Alguns monumentos e
museus podem ser fechados durante essas datas.

CENTRAL

09 QUI. Ho Chi Minh - Túneles de Cuchi - Ho Chi Minh

11 SAB. Siem Reap.-

BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos
em nosso circuito têm uma limitação de bagagem
de 20 kg /pessoa. Todas as bagagens que superem
tais franquias serão consideradas como excesso,
requerendo por tanto o pagamento da taxa extra
que em cada caso é fixado pela companhia.

NÓRDICA

Minh.Café da manhã no hotel. Saída rumo ao espetacular
DELTA DO RIO MEKONG. Translado para BEN TRE, localidade situada a 85 km de Ho Chi Minh, que é como um
oásis entre os afluentes do rio Mekong e se converte em
um lugar atrativo para quem gosta de explorar espaços
verdes e a vida rústica dos nativos do delta rio Mekong,
Ben Tre é considerada a terra do coco, ali tomaremos
um barco que nos transportará através de seus estreitos canais rodeados por uma densa vegetação e banhados pelo rio Tien. Passearemos por uma aldeia no
transporte local denominado “Xe Loi” onde teremos a
oportunidade de observar as atividades de sua animada vida local. Estão incluídos o passeio de lancha, uma
visita à fábrica de coco e uma parada ao longo do
caminho em um forno de tijolos. Almoço incluído em
uma casa local. Retorno para Ho Chi Minh. Hospedagem.

Depois do café da manhã, saída rumo aos Templos de
Angkor. Neste lugar ficavam as capitais do império
Khmer durante sua época de esplendor. Angkor é uma
antiga palavra do sânscrito para se referir à cidade,
enquanto as palavras thom e wat são do atual idioma
Khmer para ¨grande¨ e ¨pagode¨ respectivamente.
Portanto, Angkor Thom pode ser entendida como a
Grande Cidade e Angkor Wat como a Cidade do Templo.
Dedicaremos o período da manhã para descobrir a
antiga cidade amuralhada de ANGKOR THOM, visitando o Templo de Bayon, o Templo Real de Baphuon, o
Phimeanakas ou palácio celestial e o Terraço do Rei
Leproso de sete metros de altura onde se destaca a
estátua do Rei Yama. Visitaremos Ta Prohm preso sob os
braços das raízes das enormes figueiras e plantas trepadeiras gigantes, o famoso e magnífico templo de
ANGKOR WAT, símbolo do Estado de Camboja e um dos
principais monumentos Khmer, provavelmente consagrado ao Rei Visnhu e ao conhecimento astronômico.
Todos esses templos foram declarados Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, pois trata-se do maior e
melhor complexo arqueológico de todo o sudeste asiático. Almoço incluído em restaurante local. Antes de
retornar ao hotel, faremos uma visita ao Templo Pre
Rup onde desfrutaremos de um maravilhoso pôr do sol.
Translado de retorno ao hotel e hospedagem.

MEDITERRÂNEO

08 QUA. Ho Chi Minh - Delta del Mekong - Ho Chi

10 SEX. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.-

TRIPLOS: No Vietnã há hotéis que NÃO dispõe de
quartos Triplos, trata-se de quartos duplos aos
quais se acrescenta uma cama do tipo dobrável.
Na embarcação da Baía de Ha Long (embarcação
Junco) onde se passa uma noite a bordo, não há
camarotes Triplos: é necessário dormir em camarote duplo + camarote individual.

ATLÂNTICO

Na hora indicada, translado ao aeroporto para tomar o
voo (incluido) rumo a HO CHI MINH, também conhecida
como Saigon. É a cidade com mais motos do mundo,
capital sul-vietnamita. Visitaremos o bairro chinês e o
mercado de Bihn Tay, conhecido como Cho Lon ou
Grande Mercado, o mais antigo da cidade, ali destaca-se o Pagode Thien Hau que foi construído por chineses
imigrantes que dedicaram a construção ao culto da
deusa chinesa Mazu, protetora dos marinheiros.
Continuaremos com o Pagode do Imperador de Jade ou
Dien Ngoc Hoang, que foi dedicado a vários deuses
Taoistas e Budistas da cultura chinesa e vietnamita,
especialmente ao Imperador de Jade, o deus supremo
do Taoismo, que costuma impressionar devido à sua
arquitetura baseada nos princípios do Yin e do Yan e sua
decoração de tijolo. Tempo livre para descobrir por sua
conta o centro da cidade, a Catedral de Notre Dame
(lado de fora), a agência de Correios e o Palácio da
Reunificação (lado de fora), a rua Dong Khoi e o mercado de Ben Thanh. Hospedagem.

centros de comando. Durante a Guerra contra os
Estados Unidos, toda a área de Cu Chi foi declarada
campo de batalha sendo fortemente bombardeada.
Almoço incluído. Depois do almoço, translado ao aeroporto para tomar voo rumo a SIEM REAP (voo incluído).
Chegada e translado ao hotel. Hospedagem.

PENINSULA IBÉRICA

VISTO CAMBOJA: Deverá ser tramitado quando
for entrar no país. Na chegada é necessário 01
fotografia (com as mesmas características das
fotos para fazer passaporte) e o pagamento deve
ser feito diretamente no aeroporto: preço: 30 EUR
(aproximadamente).

Ho Chi Minh

ECONÔMICA

VISTO VIETNÃ: Existem dois tipos de visto: VISTO
SINGLE (uma única entrada no Vietnã) e VISTO
MÚLTIPLO (várias entradas, necessário se ao finalizar o tour no Camboja você tenha que retornar a
Hanói (Vietnã) para fazer a conexão a outro destino). O visto poderá ser tramitado na chegada
entregando o “pré-visto” + 02 fotografias de 4x5
cm. Através da Europamundo é possível obter
esse “pré-visto” para a entrada no Vietnã conhecido como “Visa approval letter” com um custo de
25 EUR por passageiro (para visto Single) e de 50
EUR por passageiro (para visto MÚLTIPLO).

MAIS INCLUÍDO

Devido às mudanças contínuas nos regulamentos
de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é
obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em
seu país de origem antes de viajar. As autoridades
de saúde exigem que alguns países, dependendo
de sua nacionalidade e das pessoas que viajaram
para áreas de risco, apresentem o certificado de
vacina contra a febre amarela.

ORIENTE MEDIO

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

AMÉRICA
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DATAS DE SAÍDA
01, 08, 15, 22, 29
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
02, 09, 16, 23, 30
07, 14, 21, 28
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
03, 10, 17, 24
03, 10, 17, 24, 31

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

Indochina Essencial
Opção 2
Belezas do Vietnã e Camboja com Tailândia
Opção 1

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

OPÇÃO 1
ID: 19541

DBL
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TPL

$
T.Alt
$
T.Med
T.Baixa $

1653
1620
1503

2334
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2101

1653
1620
1503

ID: 19542
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$
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$
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2318
2226
2049

3188
3011
2778

2318
2226
2049

OPÇÃO 2

CENTRAL

NÓRDICA

ESPANHOL
O

MAIS DE 15 DIAS

Bangkok

GUIA FALANDO EM

ADE

ECONÔMICA

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

Bangkok

HOTÉIS PREVISTOS
Hanói: La Casa (*****) o similar;
Halong: Junco Bhaya (****) o similar ;
Siem Reap; Lotus Blanc Resort (****) o
similar; Bangkok: Aetas Lumpini (*****)
o similar.
OPÇÃO 2
Chiang Rai: Hotel The Legend (****) o
similar; Chiang Mai: Hotel Mercure
(****) o similar.

(OPÇ. 1) INDOCHINA ESSENCIAL

01 QUA. Hanói.-

Chegada em Hanói, capital do Vietnã. Procedimentos de
imigração, coleta de bagagem e traslado ao hotel (uso do
quarto garantido após as 14:00). Hanói é uma das cidades mais antigas do Vietnã que mistura moderno e antigo com mais de mil anos de história e um passado colonial francês. Hospedagem.

02 QUI. Hanói.-

Depois do café da manhã, visita à cidade. A atual capital
do Vietnã, cidade única na Ásia com suas avenidas arborizadas, sua arquitetura colonial francesa e seus templos
orientais. A visita inclui o Mausoléu de Ho Chi Minh (visita
exterior), a casa de Ho Chi Minh sobre estacas, o Palácio
do Governador (visita exterior), o Pagode do Pilar Único,
os pagodes de Tran Quoc e Quan Thanh e o Templo da
Literatura, a primeira universidade do país fundada no
ano de 1.070. Almoço incluído em um restaurante local.
Depois do almoço, visita ao Pagode de Ngoc Son, no meio
do lago Hoan Kiem. Faremos um passeio a pé pelo bairro
antigo de Hanói, também conhecido como o bairro das
36 ruas, as quais outrora eram denominadas de acordo
com o ofício dos artesãos e oficinas da região de uma
profissão em particular. Assistiremos a um espetáculo
tradicional de marionetes na água no teatro Thang
Long. Retorno ao hotel e alojamento.

03 SEX. Hanói - Baía de Halong.-

Depois do café da manhã, encontro com o guia no hall do
hotel. Saída pela estrada local para a BAÍA DE HALONG,
declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Pelo
caminho, vamos descobrindo as ricas terras do Delta do
Rio Vermelho e a paisagem dos arrozais, búfalos de água
e a vida quotidiana das aldeias vietnamitas. Chegada a
Halong, embarque a bordo de um barco típico construído em madeira de junco. Almoço incluído a bordo. Após
o almoço, continuamos a navegar num Cruzeiro pela
Baía e descobrindo as numerosas ilhas da Baía como a
da Tartaruga, a do Cão, Cabeça do Homem, etc. Tarde
livre para se relaxar na coberta do Barco ou se o tempo o
permite, poderão gozar dum banho nas águas verde-esmeralda da Baía. Jantar incluído e alojamento a bordo.
Nota: Nos barcos da Baía de Ha Long Ha Long não se permite o acesso do guia, portanto os passageiros serão atendidos pela tripulação de fala inglesa. O roteiro das visitas
do cruzeiro está sujeito a alterações sem prévio aviso.

04 SAB. Baía de Ha Long - Hanói - Siem Reap.-

Os mais madrugadores poderão participar da demonstração de Tai Chi na ponte superior do barco. Depois será
servido um café da manhã leve e mais tarde um esplêndido brunch, e tudo isso navegando através da miríade
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de ilhas e ilhotas e visitando as mais importantes.
Desembarcaremos e iniciaremos o caminho de retorno a
HANÓI pegando a estrada até chegar ao aeroporto onde
tomaremos o voo (incluído) com destino a SIEM REAP
(Camboja). Chegada e translado ao hotel. Jantar incluído. Alojamento.

05 DOM. Siem Reap.-

Depois do café da manhã, e dependendo da temporada
se o nível da água permitir, faremos um passeio de barco
pelo lago Tonle Sap até Chong Kneah, o maior espaço
lacustre de água doce do sudeste asiático, rodeado de
aldeias formadas por casas construídas sobre palafitas.
Caso não seja possível fazer o passeio de barco pelo lago,
seria feita outra visita alternativa. Almoço incluído em
um restaurante local. À tarde visitaremos os templos de
Roluos que constituem o primeiro assentamento Khmer
na região e antessala do que seria mais tarde Angkor.
Passeio em carro de boi. Alojamento.

06 SEG. Siem Reap - Angkor - Siem Reap.-

Após o café da manhã, saída para os Templos de Angkor.
Neste lugar existiam as capitais do Império Khmer
durante a sua época de esplendor. Angkor é uma antiga
palavra do sânscrito para se referir à cidade; as palavras
thom e wat são da atual língua khmer para ¨grande¨ e
¨pagode¨ respectivamente. Assim pois Angkor Thom
pode significar a Grande Cidade e Angkor Wat a Cidade
do Templo. Dedicaremos a manhã a descobrir a antiga
cidade amuralhada de ANGKOR THOM, visitando o
Templo de Bayon, o Templo Real de Baphuon, o Phimean
Nakas ou palácio celestial, o Terraço dos Elefantes e o
Terraço do Rei Leproso de sete metros de altura e dominado pela estátua do Rei Yama. Almoço incluído num
restaurante local. À tarde, visita do famoso e magnífico
templo de ANGKOR WAT, símbolo do Estado do Camboja
e um dos principais monumentos Khmer, provavelmente
consagrado ao Rei Visnhu e ao conhecimento astronômico. Todos estes templos foram declarados Patrimônio
da Humanidade pela Unesco e constituem o maior e
melhor complexo arqueológico de todo o sudeste asiático. Antes de retornar ao hotel visitaremos, ao entardecer, a colina de Phnom Bakheng ou o templo Pre Rup
para admirar seu impressionante pôr do sol. Regresso ao
hotel e alojamento.

07 TER. Siem Reap – Bangkok.-

Café da manhã no hotel. A seguir translado rumo ao
aeroporto para tomar o voo rumo a BANGKOK (NÃO
INCLUÍDO). Chegada e translado ao hotel. Hospedagem.

08 QUA. Bangkok.-

Café da manhã no hotel. Começaremos cedo pela agitada e movimentada Bangkok para visitar os dois templos

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA

NOTAS IMPORTANTES

A orden das visita poderá variar no destino. A orden
definitivo das visitas será dado a sua chegada.

VISTO VIETNÃ: Existem dois tipos de visto: VISTO
SINGLE (uma única entrada no Vietnã) e VISTO
MÚLTIPLO (várias entradas, necessário se ao finalizar o tour no Camboja você tenha que retornar a
Hanói (Vietnã) para fazer a conexão a outro destino).
O visto poderá ser tramitado na chegada entregando o “pré-visto” + 02 fotografias de 4x5 cm. Através
da Europamundo é possível obter esse “pré-visto”
para a entrada no Vietnã conhecido como “Visa
approval letter” com um custo de 25 EUR por passageiro (para visto Single) e de 50 EUR por passageiro
(para visto MÚLTIPLO).

BAGAGEMS: Os trechos aéreos internos incluídos em
nosso circuito têm uma limitação de bagagem de 20
kg /pessoa. Todas as bagagens que superem tais
franquias serão consideradas como excesso, requerendo por tanto o pagamento da taxa extra que em
cada caso é fixado pela companhia.
EVENTOS: Ano Novo Lunar (TET) no Vietnã, de 11 a 17
de fevereiro de 2021. Alguns monumentos e museus
podem ser fechados durante essas datas.

Siem Reap

10 SEX. Bangkok.-

Traslado ao aeroporto incluído. Fim dos serviços.

(OPÇ. 2) BELEZAS DO VIETNÃ E CAMBOJA COM TAILÂNDIA
Dias 1 - 9 como em Opç. 1

10 SEX. Bangkok - Chiang Rai.-

Café da manhã. Sairemos para visitar a misteriosa Casa

Café da manhã e traslado ao aeroporto de Chiang Mai.
Fim dos nossos serviços.
Nota: Recomendamos estender sua viagem com uma
extensão de praia de Phuket.

• Serviços Gerais Europamundo: Recorrido em
ônibus com guias locais falando espanhol, exceto nos barcos em Halong, que não permite o
acesso da guia, os passageiros serão atendidos
pela tripulação falando em inglês. Seguro básico de viagem, café da manhã tipo Buffet.
• Inclui traslado de chegada. Inclui traslado de
saída. Os traslados podem ser feitos com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Passeio de barco pelo Lago Tonle Sap
em Siem Reap, Templos de Angkor em Siem Reap.
• Barco: Noite a bordo em embarcaão típica de
junco em Halong em Baia de Halong;, Passeio de
barco pelo Lago Tonle Sap em Siem Reap.
• Visita Panorâmica em: Hanói, Bangkok.
• Entradas: Casa de Ho Chi Minh sobre estacas,
templo de literatura, Pagode Ngoc Son, espetáculo tradicional de marionetes na água em
Hanói; Templo de Roluos, Recinto dos templos
Angkor Thom e Angkor Wat em Siem Reap,
Templo Wat Po, Templo Traimit e Grande Palácio
Real em Bangkok.
• Voos incluidos: Hanói - Siem Reap, em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 07 Almoços ou Jantares Incluídos em: Hanói,
Halong, Halong, Halong (brunch), Siem Reap,
Siem Reap.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada e saída com pessoal
falando em inglês.
• Excursão: Triângulo de Ouro e Aldeia Baan Nong
Waen em Chiang Rai, Acampamento de
Elefantes em Chiang Mai.
• Barco: Passeio pelo rio Mekong em Chiang Rai.
• Visita Panorâmica em: Chiang Mai.
• Entradas: Muséu do opio em Chiang Rai, Baan
Dam, Wat Rong Khun (Templo Branco) em
Chiang Rai, Templo Wat Phra That Doi Suthep
em Chiang Mai.
• Voos incluidos: Bangkok - Chiang Rai em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 03 Almoços ou Jantares Incluídos em: Chiang
Rai, Chiang Mai, Chiang Mai.
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MAIS DE 15 DIAS

11 SAB. Chiang Rai - Chiang Mai.-

13 SEG. Chiang Mai.-

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS

Café da manhã. Sairemos cedo para o aeroporto a fim de
tomar o voo (incluído) rumo a CHIANG RAI. Chegada a
Chiang Rai, translado ao Triângulo de Ouro, área de confluência onde fica a Tailândia, Laos e Myanmar e o rio
Mekong. Faremos um passeio de barco pelo rio Mekong e
visitaremos o Museu do Ópio. Retorno a Chiang Rai com
parada para visitar a aldeia “Baan Nong Waen” habitada
por uma das tribos das montanhas. Almoço incluído.
Hospedagem.

VÔOS NÃO INCLUÍDOS: Siem Reap - Bangkok
Gorjetas para o guia e o motorista.
Vistos de entrada para cada país.
Bebidas no almoço ou jantar incluídas no seu itinerário.

CENTRAL

Nota: Recomendamos estender sua viagem com uma
extensão de praia de Phuket.

Depois de tomar o café da manhã logo cedo no hotel, translado de aproximadamente 1,5 hora pelo vale de Mae Sai, ao
sul de Chiang Mai, por uma estrada que atravessa colinas,
bosques e áreas agrícolas até chegar ao Santuário de
Elefantes. O santuário oferece ao visitante uma experiência
única para aprender e interagir com os elefantes em um
meio natural. Almoço incluído. À tarde visita à antiga e
moderna cidade de Chiang Mai, incluindo as ruínas de sua
antiga muralha, suas portas, fosso, mercados ecléticos,
áreas residenciais, os consulados estrangeiros, os edifícios
do governo e Thapae Road, uma das ruas principais de
Chiang Mai. Posteriormente, translado até a montanha de
Doi Suthep um lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses
há mais de 1.200 anos, uma vez que seus antepassados
acreditavam que as almas dos defuntos residiam nela, convertendo esta colina no epicentro do budismo pelo império
Lanna. Aqui se encontra o Templo budista de Wat Phrathat
Doi Suthep, o templo mais sagrado do norte da Tailândia. A
partir daqui poderemos ter uma fantástica vista da cidade.
Hospedagem em Chiang Mai.

•
•
•
•

NÓRDICA

Dia livre. Aconselhamos visitar de forma Opçional (não
incluído) Maeklong e o Mercado Flutuante Damnoen
Saduak. Alojamento.

12 DOM. Chiang Mai.-

O PREÇO NÃO INCLUI

MEDITERRÂNEO

09 QUI. Bangkok.-

Negra, conhecida como Baan Dam, um conjunto de monumentos e obras criadas pelo enigmático artista Thawan
Duchanee. A seguir faremos uma parada no monumento
Rei Mengrai na cidade de Chiang Rai. Durante este dia
percorreremos as famosas paradas que separam estas
duas cidades do norte: Chiang Mai e Chiang Rai. Percurso
de umas 3 horas através de paisagens inesquecíveis.
Durante o trajeto visitaremos Wat Rong Khun, conhecido
como o Templo Branco. Na cultura local o branco representa a pureza e sabedoria budista. Almoço incluído.
Chegada a CHIANG MAI e resto do dia livre. Aconselhamos
que pela noite saia para passear pela famosa feirinha
noturna. Hospedagem.

ATLÂNTICO

mais significativos e visualmente impressionantes da
capital: o Wat Po, com seu Buda Reclinado e o Wat
Traimit, situado no distrito da Chinatown, um dos templos
mais conhecidos uma vez que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo. O Buda de Ouro mede 3 metros e
pesa mais de 5,5 toneladas. Mais tarde também conheceremos o Grande Palácio Real que serviu de residência oficial do rei da Tailândia desde o século XVIII até meados do
século XX. Está situado a leste do rio Chao Phraya sendo,
sem dúvida, uma das maiores atrações turísticas dessa
cidade, pois se trata de um grande complexo muito colorido onde o dourado se destaca sobre todas as restantes
cores. Ao finalizar a visita, retorno ao hotel e tarde livre.
Hospedagem.

VISITAS: Durante as visitas que incluam entrar nos
templos budistas e o Palácio Real em Bangkok, é
obrigatório cobrir os ombros e usar calças, saia abaixo do joelho. Também é obrigatório descalçar-se na
entrada dos templos.

PENINSULA IBÉRICA

TRIPLOS: No Vietnã há hotéis que NÃO dispõe de
quartos Triplos, trata-se de quartos duplos aos quais
se acrescenta uma cama do tipo dobrável. Na
embarcação da Baía de Ha Long (embarcação Junco)
onde se passa uma noite a bordo, não há camarotes
Triplos: é necessário dormir em camarote duplo +
camarote individual.

ECONÔMICA

VISTO CAMBOJA: Deverá ser tramitado quando for
entrar no país. Na chegada é necessário 01 fotografia
(com as mesmas características das fotos para fazer
passaporte) e o pagamento deve ser feito diretamente no aeroporto: preço: 30 EUR (aproximadamente).

MAIS INCLUÍDO

Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de
imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e
vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório
que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de saúde em seu país de origem
antes de viajar. As autoridades de saúde exigem que
alguns países, dependendo de sua nacionalidade e das
pessoas que viajaram para áreas de risco, apresentem
o certificado de vacina contra a febre amarela.

ORIENTE MEDIO

Para confirmação de todos os serviços é necessário
incluir o passaporte do passageiro no momento da
venda.

AMÉRICA
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VANTAGENS DESTE CIRCUITO

DESDE 1389$-DÍAS 11
elefantes en jaipur

MAIS INCLUÍDO

DATAS DE SAÍDA
Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

Out.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dez.20:02, 09, 16*, 23*, 30*
Jan.21:
06, 13, 20, 27
Fev.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

ECONÔMICA

PREÇOS POR PESSOA
ID: 19529
T.Alt
T.Baixa
*T.Ext

$
$
$

DBL

INDIV

TPL

1663
1389
1904

2416
1920
2657

1580
1320
1809

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

NÓRDICA

MEDITERRÂNEO

ATLÂNTICO

PENINSULA IBÉRICA

HOTÉIS PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The
Suryaa (****), Crowne Plaza Rohini (*****);Jaipur:
Sarovar Premiere (*****), Fortune Indana Palace
(*****); The Fern Residency Jaipur (****) o similar
Agra: Ramada Plaza (*****), Crystal Sarovar
Premier (*****), Radisson (*****) o similar;
Khajuraho: Ramada (****); Radisson (****);
Allahabad: Hotel The Kanha Shyam (****), The
Legend Hotel (****), Grand Continental (*** sup) o
similar; Varanasi: Hotel Rivatas (****), Hotel
Madin (*****), Hotel Radisson (****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir o passaporte do passageiro no
momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da
chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses
regulamentos com as entidades consulares e de
saúde em seu país de origem antes de viajar. As
autoridades de saúde exigem que alguns países,
dependendo de sua nacionalidade e das pessoas
que viajaram para áreas de risco, apresentem o
certificado de vacina contra a febre amarela.
O limite de peso das bagagens nos voos internos
da Índia é de até 15 kg por pessoa. As companhias aéreas reservam-se o direito de cobrar o
peso que ultrapassar essa quantidade.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
com guia falando espanhol de Delhi para Agra e de
Khajuraho para Varanasi e guias locais falando
espanhol em: Orchha, Khajuraho e Varanasi.
Seguro básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com pessoal
falando em inglês.
• Excursão: Passeio de Rickshaw em Delhi, Subida
em elefante ao Forte Amber em Jaipur, Orchha,
Passeio de riskshaw, Sarnath em Varanasi.
• Barco: Passeio de barco ao amanecer no sagrado
rio Ganges em Varanasi.
• Visita Panorâmica em: Delhi, Jaipur, Agra, Orcha,
Khajuraho, Allahabad, Varanasi.
• Traslado Noturno: Cerimonia Aarti em Templo de
Birla em Jaipur, Cerimonia no rio Ganges em
Varanasi.
• Entradas: Raj Ghat, Mesquita Jama Masjid, Templo
Comunidade Sij, Qutub Minar em Delhi; Forte
Amber, Observatório astronmico, Palácio da cidade em Jaipur;Templo Baori em Ahbaneri; Recinto
arqueólogico em Fahtehpur Sikri; Taj Mahal, Forte
Vermelho em Agra; Palácios y templos em
Orchha;Templos em Khajuraho, Museu de Buda em
Sarnath em Varanasi.
• Passeio em Trem: Agra - Jhansi.
• Voos incluidos: Varanasi - Delhi em classe econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 17 Almoços ou Jantares Incluidos em: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Agra, Agra,
Agra, Orchha, Khajuraho, Khajuraho, Allahabad,
Varanasi, Varanasi, Varanasi.
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Índia Fascinante
01 QUA. Delhi.Chegada a Déli, assistência e translado ao hotel. Alojamento.
Déli, a capital e terceira maior cidade da Índia oferece ao
visitante uma imagem rica em cultura, arquitetura e uma
grande diversidade humana. Sua história, monumentos,
museus, galerias de arte, jardins e exóticos espetáculos tornam Déli um destino privilegiado. Alojamiento.
02 QUI. Delhi.De manhã, visita à cidade de Déli antiga incluindo o Forte
Vermelho (do lado de fora) - um dos fortes mais opulentos
da época do Império Mughul, a Jama Masjid - A mesquita
mais comprida da Índia, Raj Ghat – Memorial de Mahatma
Gandhi. Você desfrutará de um passeio fascinante de
rickshaw ¨Carro puxado pelo homem¨ em Chandni
Chowk para ver seus mercados e bazares típicos. Almoço
incluído no restaurante local. À tarde visitaremos Nova
Déli, Qutub Minar, faremos um percurso pela região dos
Edifícios Governamentais, Porta da Índia, Palácio
Presidencial e o Parlamento. Também visitaremos o
Templo dos Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib). Jantar
incluído e alojamento no hotel.
03 SEX. Delhi - Samode - Jaipur.Café da manhã. De manhã viajaremos para JAIPUR.
Durante a rota pararemos no Palácio Samode onde teremos o almoço incluído. Trata-se de um palácio de quase
quinhentos anos de antiguidade, sendo uma homenagem
para os sentidos, luxo moderno, hospitalidade mágica.
Depois do almoço seguiremos para Jaipur, também conhecida como a cidade rosa, é a capital do estado de Rajastão
e foi fundada no ano de 1728 pelo marajá Sawai Jai Singh,
governante de Amber e grande entusiasta da astronomia.
Jaipur é um modelo de cidade pré-moderna no que se refere à regulação de suas ruas laterais cortadas em ângulo
reto, o que faz com que esta cidade uma maravilha.
Existiam muito poucas cidades iguais na Europa do século
XVIII. Check-in no hotel. Saída para conhecer o Templo de
Birla para ver o ritual noturno de culto religioso (cerimônia
Aarti). Jantar incluído e alojamento no hotel.
04 SAB. Jaipur.Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber,
um dos principais atrativos turísticos de Jaipur, com uma
pausa no trajeto para tirar fotografias em Hawa Mahal
«Palácio dos Ventos», uma fachada cheia de janelas.
Subiremos em elefantes para chegar à fortaleza do Forte
Amber. Almoço incluído. Mais tarde, visitaremos a cidade
de Jaipur onde teremos a oportunidade de conhecer a
visita a cidade destacando: Palácio da Cidade, conhecido
por sua mistura de arquitetura Rajasthani e Mughal. Uma
parada será feita «Hawa Mahal» também conhecido
como o palácio dos ventos. Nós também vamos visitar um
observatório astronômico de vários séculos atrás, equipado com instrumentos de surprendente tamanho e de
grande precisão. Jantar incluído. Hospedagem.
Nota: Há um limitado número de elefantes que possuem
licença no Forte Amber e pela nova normativa em vigor, a
pesar dos esforços, às vezes não há suficientes elefantes
para o crescente número de viajantes. Em tal situação, nos
veremos obrigados a utilizar os jeeps como alternativa,
para subir ao Forte. Os elefantes não estarão disponíveis
durante o Festival Navartri que acontece várias vezes por
ano, nos meses de março, abril, setembro e outubro, durante um período de 9 dias. As datas exatas serão informadas
depois de terem sido fixadas pelas autoridades.

imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa,
trata-se de um monumento construído por amor, uma
manifestação da emoção mais poderosa da vida.
Encomendou a obra aos melhores artesãos do mundo,
trabalharam neste monumento cerca de vinte mil pessoas. Esta bela estrutura demorou vinte anos para ser construída. Em seguida visitaremos o Forte Vermelho construído pelo imperador Akbar. Almoço incluído. Tarde livre.
Jantar incluído e alojamento.
07 TER. Agra-Jhansi -Orchha- Khajuraho.Café da manhã no hotel. Translado até a estação para
tomar o trem com destino a JHANSI. Chegada e translado
de carro da estação de Jhansi até Khajuraho, visitando
durante a rota o vilarejo de ORCHHA com guia local de
fala hispânica. Antiga capital de um estado principesco
que conta com belos palácios e templos construídos pelos
seus governadores Bundela entre os séculos XVI e XVIII.
Destaca-se o Palácio do Raj Mahal e o Templo de
Lakshminarayan cujos interiores estão decorados com
pinturas muito bem conservadas. Almoço incluído. Depois
prosseguiremos para KHAJURAHO. Chegada, registro no
hotel e Jantar incluído. Alojamento.
Nota: Este trajeto é feito sem guia acompanhante.
08 QUA. Khajuraho Allahabad.De manhã visitaremos Khajuraho com guia local, conhecido por seus magníficos templos da Dinastia Chandela e
que estão entre os exemplos mais criativos da arquitetura
indiana. Todos os templos foram construídos entre 950 e
1050 d. C., só 22 dos 85 templos sobreviveram. Almoço
incluído. Pegaremos a estrada rumo a ALLAHABAD, uma
das cidades mais sagradas da Índia. Sua localização é de
grande importância para o hinduísmo e para a mitologia
hindu, uma vez que se encontra na confluência do Ganges
e o Yamuna, crenças hindus dizem que o rio invisível
Sarasvati também conflui aqui. Cidade fundada no século
XVI conserva importantes monumentos históricos como o
Forte de origem mongol. Chegada e translado ao hotel se
o tempo permitir, hoje visitaremos o denominado “Triveni
Sangam” a confluência dos três rios (esta visita pode ser
transferida para a manhã seguinte em função da hora de
chegada a Allahabad). Jantar incluído e alojamento.
Nota: Este trajeto de Khajuraho até Varanasi é feito COM
guia acompanhante.
09 QUI. Allahabad - Varanasi.Depois de café da manhã visitaremos a cidade de
Allahabad incluindo o templo de Hanuma, o templo de
todos os Santos e faremos uma visita panorâmica a Anand
Bhawan (a casa familiar da dinastia Nehru-Gandhi que
proporcionou vários Primeiros-Ministros ao país).
Posteriormente saída para Varanasi. Visita de SARNATH,
onde Buda predicou seu primeiro sermão e também visitaremos seu excelente museu. Almoço incluído. Chegada a
VARANASI. De acordo com os registros históricos, é a cidade habitada mais antiga do mundo e o lugar de peregrinação mais importante para os hindus durante séculos. Esta
noite faremos um passeio de richshaw e veremos a cerimônia de oração do rio Ganges nos ¨ghats¨ (degraus para
o rio Ganges). Jantar incluído.

05 DOM. Jaipur -Abhaneri- Fahtehpur Sikri - Agra.Pela manhã, saímos rumo a AGRA. No trajeto, visita a um
Templo Baori, poço aberto, em ABHANERI, uma das
melhores criações da antiguidade para a coleta da água
da chuva. Almoço incluído. Após o almoço, vamos conhecer FAHTEHPUR SIKRI, a cidade abandonada que um dia
foi a capital fabulosa de Império Mughal. Continuação até
Agra. Jantar incluído

10 SEX. Varanasi - Delhi.Logo cedo quando amanheça faremos um passeio de
barco no sagrado rio Ganges. Observaremos milhares de
hindus descendo pelas águas sagradas do rio Ganges
para fazerem suas orações e rituais, isso pode ser uma das
experiências mais extraordinárias durante sua visita à
Índia. Retorno ao hotel para o café da manhã. Almoço
incluído cedo no hotel. Translado ao aeroporto para
tomar o voo (incluído) com destino a Déli. Hora de chegada aproximada a Delhi, as 19.30 horas PM. Alojamento.
Nota: Em época de chuva ou dos monções, o passeio pelo
rio Ganges em Varanasi pode ser cancelado.

06 SEG. Agra.De manhã visitaremos o Taj Mahal, o monumento arquitetônico mais famoso do mundo. Foi construído pelo

11 SAB. Delhi.Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.
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DATAS DE SAÍDA
OPÇÃO 1

CIDADE DE VARANASI

Opção 2

(OPÇ. 1) TRIÂNGULO DOURADO NA ÍNDIA

02 QUI. Delhi.-

04 SAB. Jaipur.-

De manhã visitaremos o Taj Mahal, o monumento arquitetônico mais famoso do mundo. Foi construído pelo
imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa,
um monumento construído por amor, uma manifestação da emoção mais poderosa da vida. Encomendou as
obras aos melhores artesãos do mundo, trabalharam
neste monumento cerca de vinte mil pessoas. Esta bela
estrutura demorou vinte anos para ser construída. Em
seguida visitaremos o Forte Vermelho construído pelo
imperador Akbar. Almoço incluído. Saída pegando a
estrada para DÉLI. Chegada por volta das 21h00. Jantar
incluído e alojamento.

07 TER. Delhi.-

Café da manhã. Translado ao aeropuerto. Fim de serviços.
Nota: Aconselhamos ampliar esta viagem com uma
Extensão a Katmandu (Nepal) ou Nepal e Butão.

(OPÇ. 2) TRIÂNGULO DOURADO NA ÍNDIA E VARANASI
Dias 1 - 6 como em Opç. 1

07 TER. Delhi - Varanasi.-

Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar seu
voo (incluído) a VARANASI. Na sua chegada, check-in no
hotel. Varanasi ou Benares, como foi conhecida uma
vez, é a cidade mais sagrada do hinduísmo e um lugar
sagrado para peregrinação. Benares é uma cidade única
que vibra com as forças cósmicas para além do entendimento. Jantar incluído. Alojamento no hotel.

08 QUA. Varanasi.-

09 QUI. Varanasi -Délhi.-

DBL

INDIV

TPL

$
$
$

1376
1146
1684

1938
1485
3930

1376
1146
1684

HOTÉIS PREVISTOS O SIMILAR
Delhi: The Leela Ambience Convention (****), The Suryaa
(****), Crowne Plaza Rohini (*****) o similar; Jaipur:
Sarovar Premiere (*****), Fortune Indana Palace (*****);
The Fern Residency Jaipur (****) o similar; Agra: Ramada
Plaza (*****), Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson
(*****) o similar.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação
necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e de
saúde em seu país de origem antes de viajar. As autoridades
de saúde exigem que alguns países, dependendo de sua
nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas de
risco, apresentem o certificado de vacina contra a febre
amarela.
O limite de peso das bagagens nos voos internos da Índia é
de até 15 kg por pessoa. As companhias aéreas reservam-se
o direito de cobrar o peso que ultrapassar essa quantidade.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com pessoal falando
em inglês.
• Excursão: Passeio de Rickshaw em Delhi; Subida em elefante o no jipe ao Forte Amber em Jaipur.
• Visita Panorâmica em: Delhi, Jaipur, Agra.
• Traslado Noturno: Cerimônia Aarti em Templo de Birla
em Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mesquita Jama Masjid, Templo
Comunidade Sij, Qutub Minar em Delhi; Forte Amber,
Observatório astronómico, Palácio da cidade em Jaipur;
Templo Baori em Abhaneri; sítio arqueológico em
Fahtehpur Sikri; Taj Mahal, Forte Vermelho em Agra.
• 10 Almoços ou Jantares Incluidos em: Delhi, Delhi,
Samode, Jaipur, Jaipur, Jaipur, Abhaneri, Agra, Agra,
Delhi.
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus com
guia falando espanhol de Delhi para Agra e guia local
falando em espanhol em Varanasi. Seguro básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com pessoal falando
em inglês.
• Excursão: Sarnath, Passeio em Rickshaw em Varanasi.
• Barco: Rio Ganges em Varanasi.
• Visita Panorâmica em: Varanasi.
• Traslado Noturno: Cerimônia no Rio Ganges em Varanasi.
• Voos incluidos: Nova Déli - Varanasi em classe econômica e t Varanasi - Nova Déli em classe econômica e traslado/s de / para o aeroporto.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Varanasi, Varanasi.
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MAIS DE 15 DIAS

Café da manhã. Na hora indicada, translado ao aeroporto para tomar o voo (incluído) com destino a Déli.
Chegada aproximada a Déli as 19.30 PM. Fim de nossos
serviços na chegada ao aeroporto de Déli.
NOTA: ACONSELHAMOS AMPLIAR ESTA VIAGEM COM UMA
EXTENÇÃO A KATMANDU (NEPAL) ou Nepal e Butão.

809
1146
1029

ATÉ 15 DIAS

Logo cedo quando amanheça faremos um passeio de
barco no sagrado rio Ganges. Observaremos milhares de
hindus descendo pelas águas sagradas do rio Ganges
para fazerem as orações e rituais, isso pode ser uma das
experiências mais extraordinárias de sua visita à Índia.
Retorno ao hotel para o café da manhã. Em seguida
visitaremos Sarnath, uma das quatro cidades santas do
budismo, onde Buda predicou seu primeiro sermão e
também visitaremos seu excelente museu. Ao anoitecer,
depois de um passeio de rickshaw, assistiremos à cerimônia Aarti do crepúsculo, realizado às margens do rio
Ganges. (Sujeito ao nível da água no rio). Jantar incluído. Alojamento no hotel.
Nota: Em época de chuva ou dos monções, o passeio pelo
rio Ganges em Varanasi pode ser cancelado.

1218
1485
1438

CENTRAL

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber,
um dos principais atrativos turísticos de Jaipur, com
uma pausa no trajeto para tirar fotografias em Hawa
Mahal «Palácio dos Ventos», uma fachada cheia de janelas. Subiremos em elefantes para chegar à fortaleza do
Forte Amber. Almoço incluído. Mais tarde, visitaremos a
cidade de Jaipur onde teremos a oportunidade de
conhecer a visita a cidade destacando: Palácio da
Cidade, conhecido por sua mistura de arquitetura
Rajasthani e Mughal. Uma parada será feita «Hawa
Mahal» também conhecido como o palácio dos ventos.
Nós também vamos visitar um observatório astronômico de vários séculos atrás, equipado com instrumentos
de surprendente tamanho e de grande precisão. Jantar
incluído. Hospedagem.
Nota: Há um limitado número de elefantes que possuem
licença no Forte Amber e pela nova normativa em vigor,
a pesar dos esforços, às vezes não há suficientes elefantes para o crescente número de viajantes. Em tal situação, nos veremos obrigados a utilizar os jeeps como
alternativa, para subir ao Forte. Os elefantes não estarão disponíveis durante o Festival Navartri que acontece várias vezes por ano, nos meses de março, abril,
setembro e outubro, durante um período de 9 dias. As

06 SEG. Agra - Delhi.-

T.Alt
T.Baixa
*T.Ext

809
1146
1029

NÓRDICA

Café da manhã. De manhã viajaremos para JAIPUR.
Durante a rota pararemos no Palácio Samode onde
teremos o almoço incluído. Trata-se de um palácio de
quase quinhentos anos de antiguidade, sendo uma
homenagem para os sentidos, luxo moderno, hospitalidade mágica. Depois do almoço seguiremos para Jaipur,
também conhecida como a cidade rosa, é a capital do
estado de Rajastão e foi fundada no ano de 1728 pelo
marajá Sawai Jai Singh, governante de Amber e grande
entusiasta da astronomia. Jaipur é um modelo de cidade pré-moderna no que se refere à regulação de suas
ruas laterais cortadas em ângulo reto, o que faz com que
esta cidade uma maravilha. Existiam muito poucas
cidades iguais na Europa do século XVIII. Check-in no
hotel. Saída para conhecer o Templo de Birla para ver o
ritual noturno de culto religioso (cerimônia Aarti).
Jantar incluído e alojamento no hotel.

Pela manhã, saímos rumo a AGRA. No trajeto, visita a um
Templo Baori, poço aberto, em ABHANERI, uma das
melhores criações da antiguidade para a coleta da água
da chuva. Almoço incluído. Após o almoço, vamos
conhecer FAHTEHPUR SIKRI, a cidade abandonada que
um dia foi a capital fabulosa de Império Mughal.
Continuação até Agra. Jantar incluído

Opção 2
ID: 19521

TPL

$
$
$

MEDITERRÂNEO

03 SEX. Delhi - Samode - Jaipur.-

05 DOM. Jaipur -Abhaneri- Fahtehpur Sikri - Agra.-

T.Alt
T.Baixa
*T.Ext

ATLÂNTICO

De manhã, visita à cidade de Déli antiga incluindo o
Forte Vermelho (do lado de fora) - um dos fortes mais
opulentos da época do Império Mughul, a Jama Masjid A mesquita mais comprida da Índia, Raj Ghat – Memorial
de Mahatma Gandhi. Você desfrutará de um passeio
fascinante de rickshaw ¨Carro puxado pelo homem¨ em
Chandni Chowk para ver seus mercados e bazares típicos. Almoço incluído no restaurante local. À tarde visitaremos Nova Déli, Qutub Minar, faremos um percurso
pela região dos Edifícios Governamentais, Porta da
Índia, Palácio Presidencial e o Parlamento. Também visitaremos o Templo dos Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib).
Jantar incluído e alojamento no hotel.

datas exatas serão informadas depois de terem sido
fixadas pelas autoridades.

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX
Opção 1
DBL
INDIV
ID: 19520

PENINSULA IBÉRICA

01 QUA. Delhi.Chegada a Déli, assistência e translado ao hotel.
Alojamento. Déli, a capital e terceira maior cidade da
Índia oferece ao visitante uma imagem rica em cultura,
arquitetura e uma grande diversidade humana. Sua história, monumentos, museus, galerias de arte, jardins e
exóticos espetáculos tornam Déli um destino privilegiado. Alojamiento.

(Opç. 2 = Opç. 1 com as seguintes diferenças)
Dez.20: 16*

ECONÔMICA

Triângulo Dourado na Índia
Triângulo Dourado na Índia e Varanasi
Opção 1

Out.20:
07, 14, 21, 28
Nov.20:
04, 11, 18, 25
Dez.20:02, 09, 16, 23*, 30*
Jan.21:
06, 13, 20, 27
Fev.21:
03, 10, 17, 24
Mar.21: 03, 10, 17, 24, 31

MAIS INCLUÍDO

Abr.20: 01, 08, 15, 22, 29
Mai.20:
06, 13, 20, 27
Jun.20:
03, 10, 17, 24
Jul.20: 01, 08, 15, 22, 29
Ago.20:
05, 12, 19, 26
Set.20: 02, 09, 16, 23, 30

ORIENTE MEDIO

DESDE 809 $-DÍAS 7/10

AMÉRICA

GUIA FALANDO EM

ESPANHOL

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

ECONÔMICA
PENINSULA IBÉRICA

NLINE

O

ATLÂNTICO

Jodhpur

NIBILID
PO

ADE

DIS

MAIS INCLUÍDO

ORIENTE MEDIO

ASIA E OCEANIA

Novidade

DESDE 1338$-DÍAS 11/14
DATAS DE SAÍDA
04, 11, 18, 25
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
04, 11, 18, 25
01, 08, 15, 22, 29
05, 12, 19, 26
03, 10, 17, 24, 31
07, 14, 21, 28
05, 12, 19*, 26*
02, 09, 16, 23, 30
06, 13, 20, 27
06, 13, 20, 27

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:
Out.20:
Nov.20:
Dez.20:
Jan.21:
Fev.21:
Mar.21:

MEDITERRÂNEO

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

OPÇÃO 1
ID: 19544

DBL

INDIV

TPL

$
T.Alt
T.Baixa $
T.Extra* $

1545
1338
1765

2233
1806
2463

1545
1338
1765

ID: 19545

DBL

INDIV

TPL

$
T.Alt
T.Baixa $
T.Extra* $

2228
1970
2536

3113
2581
3421

2228
1970
2536

NÓRDICA

OPÇÃO 2

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

HOTÉIS PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention
(****), The Suryaa (****), Crowne Plaza
Rohini (*****) o similar;
Jodhpur: Fairfield by Marriott (****), Indana
Palace (*****), The Ummed o similar;
Udaipur: Ananta Uaipur (*****), Justa
Sajjangarh (*****), Mewargarh (****);
Jaipur: Sarovar Premiere (*****), Fortune
Indana Palace (*****); The Fern Residency
Jaipur (****) o similar; Agra: Ramada Plaza
(*****), Crystal Sarovar Premier (****),
Radisson (*****) o similar.
OPÇÃO 2
Khajuraho: Ramada (****), Radisson (****) o
similar; Allahabad: Kanha Shyam (**** ),
The Legend (****); Grand Continental (****)
o similar ; Varanasi: Rivatas by Ideal (****),
Madin (****), Radisson (****) o similar
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Encantos do Rajasthão Opção 1
Rajasthão com Khajuraho e Varanasi Opção 2
(OPÇ. 1) ENCANTOS DO RAJASTHÃO

01 SAB. Delhi.-

Chegada a Déli, assistência e translado ao hotel.
Alojamento. Déli, a capital e terceira maior cidade da
Índia oferece ao visitante uma imagem rica em cultura,
arquitetura e uma grande diversidade humana. Sua história, monumentos, museus, galerias de arte, jardins e
exóticos espetáculos tornam Déli um destino privilegiado. Alojamiento.

02 DOM. Delhi.-

De manhã, visita à cidade de Déli antiga incluindo o
Forte Vermelho (do lado de fora) - um dos fortes mais
opulentos da época do Império Mughul, a Jama Masjid A mesquita mais comprida da Índia, Raj Ghat – Memorial
de Mahatma Gandhi. Você desfrutará de um passeio
fascinante de rickshaw ¨Carro puxado pelo homem¨ em
Chandni Chowk para ver seus mercados e bazares típicos. Almoço incluído no restaurante local. À tarde visitaremos Nova Déli, Qutub Minar, faremos um percurso
pela região dos Edifícios Governamentais, Porta da Índia,
Palácio Presidencial e o Parlamento. Também visitaremos o Templo dos Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib).
Jantar incluído e alojamento no hotel.

03 SEG. Delhi– Jodhpur.Café da manhã. Traslado ao aeroporto para pegar o voo
(incluído) com destino a JODHPUR, popularmente conhecida como a “Cidade Azul”. Esta cidade resplandece com
uma mistura de edifícios modernos e tradicionais do século XV. É um centro florescente devido ao comércio de lã,
gado, camelos, sal e cultivos agrícolas, desde o século XVI.
À tarde, visita à região da Torre do Relógio, no centro da
cidade, para ver o mercado de verduras, especiarias, tecidos coloridos e prata. Assistiremos a uma demonstração
de cozinha indiana para conhecermos a riqueza da gastronomia do país. Jantar incluído e Hospedagem.
04 TER. Jodhpur.Café da manhã. Pela manhã, saída para conhecer a cidade Jodhpur, visitamos o Forte de Meherangarh, dentro
dos muros há palácios reais com uma impressionante
coleção de armas. Veremos uma demonstração sobre a
colocação do turbante, bem como uma amostra da pintura de Alhenha feita nas mãos e pés de mulheres (tatuagens tradicionais). Seguimos para Jaswant Thada, o
monumento de mármore branco do Rei Jaswant Singh II,
que foi construído em 1899. Também visitaremos o
museu do Palácio Umaid Bhawan que exibe a valiosa
coleção do Rei de Jodhpur. À tarde, sairemos a conhecer
a vida rural da Índia visitando algumas aldeias. Jantar
incluído e Hospedagem.
05 QUA. Jodhpur – Ranakpur – Udaipur.Café da manhã. Pela manhã saída rumo a Udaipur. No
trajeto visitamos o Templo de RANAKPUR, o mais belo da
Índia por seus entalhes em mármore. Almoço incluído. A

seguir, iremos a UDAIPUR. A cidade está em um vale
rodeado de colinas verdes, nas margens do lago Pichola.
Jantar incluído e Hospedagem.

06 QUI. Udaipur.-

Café da manhã. Visita a uma escola infantil (visita em
época escolar). A seguir, visita turística a Udaipur.
Conheceremos o vasto e refinado Palácio da Cidade, Mais
tarde, visita a Jagdish Temple, templo do século XVI dedicado ao Deus Vishnu. Posteriormente, visitaremos
Sahelion-ki-Bari, o jardim das damas de honra, passando
pelo lago Fateh Sagar. Mais tarde, terão tempo livre para
explorar a cidade por conta própria. À tarde, desfrutarão
de um cruzeiro de barco pelo lago Pichola com vista ao
Palácio Jag Mandir. Jantar incluído e Hospedagem.
Nota: O passeio no barco pela lagoa Pichola pode ser
cancelado devido ao nivel da água.

07 SEX. Udaipur – Jaipur.-

Café da manhã. Pegaremos a estrada rumo a JAIPUR.
Capital do estado do Rajastão, construída no século XVIII
pelo marajá Jai Singh II. Conhecida como a “Cidade
Rosa”, apesar de nem sempre ter sido assim, Jaipur foi
planejada ao redor de quatro grandes avenidas que ao
cruzarem entre si fazem com que a cidade esteja dividida
em nove partes, os nove bairros retangulares de Jaipur
que simbolizam as nove partes do universo. Seu florescente comércio e suas indústrias de tecidos e joalheria,
entre outros tornam Jaipur uma cidade próspera. Almoço
incluído. À tarde teremos a oportunidade de assistir à
cerimônia Aarti no templo Birla. Jantar incluído e
Alojamento no hotel.

08 SAB. Jaipur.-

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber,
um dos principais atrativos turísticos de Jaipur, com
uma pausa no trajeto para tirar fotografias em Hawa
Mahal «Palácio dos Ventos», uma fachada cheia de janelas. Subiremos em elefantes para chegar à fortaleza do
Forte Amber. Almoço incluído. Mais tarde, visitaremos a
cidade de Jaipur onde teremos a oportunidade de conhecer a visita a cidade destacando: Palácio da Cidade,
conhecido por sua mistura de arquitetura Rajasthani e
Mughal. Uma parada será feita «Hawa Mahal» também
conhecido como o palácio dos ventos. Nós também
vamos visitar um observatório astronômico de vários
séculos atrás, equipado com instrumentos de surprendente tamanho e de grande precisão. Jantar incluído.
Hospedagem.
Nota: Há um limitado número de elefantes que possuem
licença no Forte Amber e pela nova normativa em vigor, a
pesar dos esforços, às vezes não há suficientes elefantes
para o crescente número de viajantes. Em tal situação,
nos veremos obrigados a utilizar os jeeps como alternativa, para subir ao Forte. Os elefantes não estarão disponíveis durante o Festival Navartri que acontece várias

AMÉRICA

3

Delhi

Jodhpur

2
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KHAJURAHO

Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.

Khajuraho

12 QUA. Khajuraho - Allahabad.De manhã visitaremos Khajuraho com guia local, conhecido por seus magníficos templos da Dinastia Chandela e
que estão entre os exemplos mais criativos da arquitetura
indiana. Todos os templos foram construídos entre 950 e
1050 d. C., só 22 dos 85 templos sobreviveram. Almoço
incluído. Pegaremos a estrada rumo a ALLAHABAD, uma
das cidades mais sagradas da Índia. Sua localização é de
grande importância para o hinduísmo e para a mitologia
hindu, uma vez que se encontra na confluência do Ganges
e o Yamuna, crenças hindus dizem que o rio invisível
Sarasvati também conflui aqui. Cidade fundada no século
XVI conserva importantes monumentos históricos como o
Forte de origem mongol. Chegada e translado ao hotel se o
tempo permitir, hoje visitaremos o denominado “Triveni
Sangam” a confluência dos três rios (esta visita pode ser
transferida para a manhã seguinte em função da hora de
chegada a Allahabad). Jantar incluído e alojamento.
Nota: Este trajeto de Khajuraho até Varanasi é feito COM
guia acompanhante.

10 SEG. Agra - Delhi.De manhã visitaremos o Taj Mahal, o monumento arquitetônico mais famoso do mundo. Foi construído pelo imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa, um monumento construído por amor, uma manifestação da emoção
mais poderosa da vida. Encomendou as obras aos melhores
artesãos do mundo, trabalharam neste monumento cerca
de vinte mil pessoas. Esta bela estrutura demorou vinte
anos para ser construída. Em seguida visitaremos o Forte
Vermelho construído pelo imperador Akbar. Almoço incluído. Saída pegando a estrada para DÉLI. Chegada por volta
das 21h00. Jantar incluído e alojamento.

(OPÇ. 2) RAJASTHÃO COM KHAJURAHO E VARANASI
Dias 1 - 9 como em Opç. 1
10 SEG. Agra.-

Nota: Aconselhamos ampliar esta viagem com uma
Extensão a Katmandu (Nepal) ou Nepal e Butão.
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MAIS DE 15 DIAS

14 SEX. Varanasi - Delhi.Logo cedo quando amanheça faremos um passeio de
barco no sagrado rio Ganges. Observaremos milhares de
hindus descendo pelas águas sagradas do rio Ganges para
fazerem suas orações e rituais, isso pode ser uma das
experiências mais extraordinárias durante sua visita à
Índia. Retorno ao hotel para o café da manhã. Almoço
incluído cedo no hotel. Translado ao aeroporto para tomar
o voo (incluído) com destino a Déli. Fim de nossos serviços
na chegada ao aeroporto de Déli.
Hora de chegada aproximada a Delhi, as 19.30 horas PM.
Nota: Em época de chuva ou dos monções, o passeio pelo
rio Ganges em Varanasi pode ser cancelado.

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol de
Khajuraho para Varanasi. Guias locais
falando espanhol em; Orchha, Khajuraho
e Varanasi. Seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Excursão: Orchha; Passeio de Rickshaw e
Sarnath em Varanasi.
• Barco: Passeio de barco no sagrado rio
Ganges em Varanasi.
• Visita Panorâmica em: Agra, Orchha,
Khajuraho, Allahabad, Varanasi.
• Traslado Noturno: Cerimônia no rio
Ganges em Varanasi.
• Entradas: Palácios em Orchha, Templos
em Khajuraho, Museu de Buda em Sarnath
em Varanasi.
• Passeio em Trem: Agra - Jhansi em Agra.
• Voos incluidos: Varanasi - Delhi em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 09 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Agra, Agra, Orccha, Khajuraho, Khajuraho,
Allahabad, Varanasi, Varanasi, Varanasi.

ATÉ 15 DIAS

11 TER. Agra-Jhansi -Orchha- Khajuraho.Café da manhã no hotel. Translado até a estação para
tomar o trem com destino a JHANSI. Chegada e translado
de carro da estação de Jhansi até Khajuraho, visitando
durante a rota o vilarejo de ORCHHA com guia local de fala
hispânica. Antiga capital de um estado principesco que
conta com belos palácios e templos construídos pelos seus
governadores Bundela entre os séculos XVI e XVIII.
Destaca-se o Palácio do Raj Mahal e o Templo de
Lakshminarayan cujos interiores estão decorados com
pinturas muito bem conservadas. Almoço incluído. Depois

Depois de café da manhã visitaremos a cidade de
Allahabad incluindo o templo de Hanuma, o templo de
todos os Santos e faremos uma visita panorâmica a Anand
Bhawan (a casa familiar da dinastia Nehru-Gandhi que
proporcionou vários Primeiros-Ministros ao país).
Posteriormente saída para Varanasi. Visita de SARNATH,
onde Buda predicou seu primeiro sermão e também visitaremos seu excelente museu. Almoço incluído. Chegada a
VARANASI. De acordo com os registros históricos, é a cidade habitada mais antiga do mundo e o lugar de peregrinação mais importante para os hindus durante séculos. Esta
noite faremos um passeio de richshaw e veremos a cerimônia de oração do rio Ganges nos ¨ghats¨ (degraus para
o rio Ganges). Jantar incluído.

CENTRAL

De manhã visitaremos o Taj Mahal, o monumento arquitetônico mais famoso do mundo. Foi construído pelo
imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa,
trata-se de um monumento construído por amor, uma
manifestação da emoção mais poderosa da vida.
Encomendou a obra aos melhores artesãos do mundo,
trabalharam neste monumento cerca de vinte mil pessoas. Esta bela estrutura demorou vinte anos para ser construída. Em seguida visitaremos o Forte Vermelho construído pelo imperador Akbar. Almoço incluído. Tarde
livre. Jantar incluído e alojamento.

13 QUI. Allahabad - Varanasi.-

NÓRDICA

11 TER. Delhi.Café da manhã. Translado ao aeropuerto. Fim de serviços.
Nota: Aconselhamos ampliar esta viagem com uma
Extensão a Katmandu (Nepal) ou Nepal e Butão.

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia/s falando espanhol em
Delhi e de Jodhpur para Delhi. Seguro
básico de viagem e café da manhã tipo
buffet.
• Inclui traslado de chegada y traslado de
saida com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Paseo en Rickshaw em Delhi,
Demonstraão de pintura de alhenha nas
mãos em Jodhpur, Subida em elefantes o
no jipe ao Forte Amber em Jaipur.
• Barco: Passeio pelo Lago Pichola (sujeito
ao nível da água) em Udaipur.
• Visita Panorâmica em: Delhi, Jodhpur,
Udaipur, Jaipur, Agra.
• Traslado Noturno: Cerimônia Aarti em
Templo de Birla em Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mesquita Jama
Masjid, Templo Comunidade Sij, Qutub
Minar em Delhi; Forte de Meherangarh,
Museu do Palácio de Umaid Bhawan em
Jodhpur; Templo de Ranakpur em
Ranakpur; Palácio da Cidade, Sahelionki-Bari em Udaipur; Forte Amber,
Observatório de Jantar Mantar, Palácio
da cidade em Jaipur; Templo Baori em
Abhaneri; Recinto em Fahtehpur Sikri; Taj
Mahal e Forte Vermelho em Agra.
• Voos incluidos: Delhi - Jodhpur em classe
econômica e traslado de / para o aeroporto.
• 15 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Delhi, Delhi, Jodhpur, Jodhpur, Ranakpur,
Udaipur, Udaipur, Udaipur, Jaipur, Jaipur,
Jaipur, Jaipur, Agra, Agra, Delhi

MEDITERRÂNEO

09 DOM. Jaipur -Abhaneri- Fahtehpur Sikri - Agra.Pela manhã, saímos rumo a AGRA. No trajeto, visita a um
Templo Baori, poço aberto, em ABHANERI, uma das melhores criações da antiguidade para a coleta da água da
chuva. Almoço incluído. Após o almoço, vamos conhecer
FAHTEHPUR SIKRI, a cidade abandonada que um dia foi a
capital fabulosa de Império Mughal. Continuação até Agra.
Jantar incluído

O PREÇO INCLUI

ATLÂNTICO

prosseguiremos para KHAJURAHO. Chegada, registro no
hotel e Jantar incluído. Alojamento.
Nota: Este trajeto é feito sem guia acompanhante.

PENINSULA IBÉRICA

vezes por ano, nos meses de março, abril, setembro e outubro, durante um período de 9 dias. As datas exatas serão
informadas depois de terem sido fixadas pelas autoridades.

ECONÔMICA

O limite de peso das bagagens nos voos
internos da Índia é de até 15 kg por pessoa.
As companhias aéreas reservam-se o
direito de cobrar o peso que ultrapassar
essa quantidade.

MAIS INCLUÍDO

Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que
você reconfirme esses regulamentos com
as entidades consulares e de saúde em seu
país de origem antes de viajar. As autoridades de saúde exigem que alguns países,
dependendo de sua nacionalidade e das
pessoas que viajaram para áreas de risco,
apresentem o certificado de vacina contra a febre amarela.

ORIENTE MEDIO

NOTAS IMPORTANTES

ASIA E OCEANIA

2
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DESDE 1329 $-DÍAS 10/15
DATAS DE SAÍDA
Abr.19:
May.19:
Jun.19:
Jul.19:
Ago.19:
Sep.19:
Oct.19:
Nov.19:
Dic.19:
Ene.20:
Feb.20:
Mar.20:

03, 17
01, 15
05, 19
03, 17
07, 21
04, 18
02, 16
06, 20
04, 18*
08, 22
05, 19
05, 19

(OPÇ. 1) RAJASTHÃO IMPRESCINDÍVEL E MUMBAI

01 SEX. Delhi.-

Chegada a Déli, assistência e translado ao hotel.
Alojamento. Déli, a capital e terceira maior cidade da
Índia oferece ao visitante uma imagem rica em cultura,
arquitetura e uma grande diversidade humana. Sua história, monumentos, museus, galerias de arte, jardins e
exóticos espetáculos tornam Déli um destino privilegiado. Alojamiento.

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1

DBL

INDIV

TPL

$
$
$

1487
1329
1700

2153
1807
2373

1487
1329
1700

DBL

INDIV

TPL

$
$
$

3080
2806
3557

4116
3571
4593

3080
2806
3557

ID: 19522

T.Alt
T.Baixa
T.Extra*
ID: 19523

T.Alt
T.Baixa
T.Extra*

MAIS DE 15 DIAS

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

HOTÉIS PREVISTOS
Delhi: The Leela Ambience Convention
(****), The Suryaa (****), Crowne Plaza
Rohini (*****); Agra: Ramada Plaza (*****),
Crystal Sarovar Premier (*****), Radisson
(****) o similar; Jaipur: Sarovar Premiere
(*****), Fortune Indana Palace (*****); The
Fern Residency Jaipur (****) o similar;
Udaipur Ananta Uaipur (*****), Justa
Sajjangarh (*****) , Marugarh (****);
Mumbai: Fariyas Hotel Mumbai (****), The
Gordon House (****) o similar
OPÇÃO 2
Goa: Hotel Fortune Miramar (****), Country
Inn & Suite by Radisson (****) o similar;
Kumarakon: Lakesong Resort (****),
Whispering Palm (****) o similar; Cochin:
Crowne Plaza Kochi (****), Holiday Inn
Kochi (****), Le Meridien Kochi (****)
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Rajasthão Imprescindível e Mumbai
Índia de Norte a Sul

OPÇÃO 1

OPÇÃO 2

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

OPÇÃO 2
NÓRDICA

taj mahal, agra

02 SAB. Delhi.De manhã, visita à cidade de Déli antiga incluindo o
Forte Vermelho (do lado de fora) - um dos fortes mais
opulentos da época do Império Mughul, a Jama Masjid A mesquita mais comprida da Índia, Raj Ghat – Memorial
de Mahatma Gandhi. Você desfrutará de um passeio
fascinante de rickshaw ¨Carro puxado pelo homem¨ em
Chandni Chowk para ver seus mercados e bazares típicos. Almoço incluído no restaurante local. À tarde visitaremos Nova Déli, Qutub Minar, faremos um percurso
pela região dos Edifícios Governamentais, Porta da
Índia, Palácio Presidencial e o Parlamento. Também visitaremos o Templo dos Sikhs (Guruduwara Bangla Sahib).
Jantar incluído e alojamento no hotel.
03 DOM. Delhi - Agra.-

Café da manhã no hotel. Pegaremos a estrada rumo a
AGRA, localizada na margem oeste do rio Yamuna, em
uma das grandes planícies ao norte da Índia. O esplendor arquitetônico da cidade se reflete em seus monumentos medievais que foram construídos pelos mongóis
que governaram na Índia durante mais de 300 anos. À
tarde visitaremos o Forte Vermelho de Agra e uma das
maravilhas do mundo o Taj Mahal, o monumento arquitetônico mais famoso do mundo. Foi construído pelo
imperador Shah Jahan para homenagear sua esposa,
trata-se de um monumento feito por amor, uma manifestação da emoção mais poderosa da vida. A construção foi realizada pelos melhores artesãos do mundo e
utilizou cerca de vinte mil trabalhadores. Este belo edifício demorou cerca de vinte anos para ser construído. A
saída e o retorno ao estacionamento serão realizados de
ônibus elétrico. Retorno ao hotel. Jantar e hospedagem.

04 SEG. Agra - Fahtehpur Sikri - Jaipur.Café da manhã no hotel, logo em seguida sairemos rumo
a Jaipur para visitar ao longo do caminho FAHTEHPUR
SIKRI, a cidade abandonada que uma vez foi a fantástica
capital do Império Mongol. Almoço incluído no restaurante local. Chegada a JAIPUR. Conheceremos o Templo de
Birla para assistir a um ritual de culto religioso (cerimônia
Aarti). Jantar incluído e hospedagem no hotel.
05 TER. Jaipur.-

Café da manhã. Pela manhã, excursão ao Forte Amber,
um dos principais atrativos turísticos de Jaipur, com
uma pausa no trajeto para tirar fotografias em Hawa
Mahal «Palácio dos Ventos», uma fachada cheia de janelas. Subiremos em elefantes para chegar à fortaleza do
Forte Amber. Almoço incluído. Mais tarde, visitaremos a
cidade de Jaipur onde teremos a oportunidade de
conhecer a visita a cidade destacando: Palácio da
Cidade, conhecido por sua mistura de arquitetura
Rajasthani e Mughal. Uma parada será feita «Hawa
Mahal» também conhecido como o palácio dos ventos.
Nós também vamos visitar um observatório astronômico de vários séculos atrás, equipado com instrumentos
de surprendente tamanho e de grande precisão. Jantar
incluído. Hospedagem.
Nota: Há um limitado número de elefantes que possuem
licença no Forte Amber e pela nova normativa em vigor,
a pesar dos esforços, às vezes não há suficientes elefantes para o crescente número de viajantes. Em tal situação, nos veremos obrigados a utilizar os jeeps como
alternativa, para subir ao Forte. Os elefantes não estarão disponíveis durante o Festival Navartri que acontece várias vezes por ano, nos meses de março, abril,
setembro e outubro, durante um período de 9 dias. As
datas exatas serão informadas depois de terem sido
fixadas pelas autoridades.

06 QUA. Jaipur -Udaipur.-

Café da manhã no hotel, logo depois sairemos rumo a
Udaipur. Almoço durante a rota. Logo seguiremos para
UDAIPUR. A cidade está localizada em um vale, rodeado
de colinas verdes às margens do Lago Pichola. Jantar
incluído e hospedagem.

Translado ao aeroporto para tomar o voo (incluído) com
destino a MUMBAI, ¨a Porta da Índia¨, além de ser o principal porto do país, é uma cidade cosmopolita, um grande centro industrial e a capital comercial da Índia.
Chegada e translado ao hotel. Hospedagem.

10 DOM. Mumbai.-

Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

10 DOM. Mumbai - Goa.-

Café da manhã. Cochim foi construída às margens do
mar, desfrutaremos de seu sabor colonial passeando pelo
Forte Kochi, o primeiro assentamento europeu na Índia.
Visitaremos as igrejas de Santa Cruz e São Francisco, além
do bairro judeu com sua sinagoga e enormes antiquários.
À tarde assistiremos a um espetáculo de música e dança
kathakali, ou iremos ao passeio marítimo, onde os pescadores ainda fazem uso das antigas redes de pesca chinesas. Posteriormente, jantar incluído e hospedagem.

15 SEX. Cochin.-

Traslado para o aeroporto. Fim dos nossos serviços.

2
KUMARAKOM

1
2

COCHÍN

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é
necessário incluir o passaporte do passageiro no momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação necessária para sua viagem, é obrigatório que
você reconfirme esses regulamentos com
as entidades consulares e de saúde em seu
país de origem antes de viajar. As autoridades de saúde exigem que alguns países,
dependendo de sua nacionalidade e das
pessoas que viajaram para áreas de risco,
apresentem o certificado de vacina contra
a febre amarela.
O limite de peso das bagagens nos voos
internos da Índia é de até 15 kg por pessoa.
As companhias aéreas reservam-se o
direito de cobrar o peso que ultrapassar
essa quantidade.

O PREÇO INCLUI

ATÉ 15 DIAS
MAIS DE 15 DIAS
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CENTRAL

(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol de Goa
para Cochim. Seguro básico de viagem e
café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Espectáculo de música y
danza kathakali em Cochim.
• Barco: Passeio de barco ao entardecer
pelo lago Vembanad em Kumarakom,
Passeio de barco no Backwaters em
Kumarakom.
• Visita Panorâmica em: Goa, Cochim.
• Entradas: Basílica do Bom Jesus em Goa,
Igreja de Santa Cruz e So Francisco em
Cochim.
• Voos incluidos: Mumbai - Goa, Goa Cochim em classe econômica e traslado
de / para o aeroporto.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Kumarakom, Alleppey, Cochim.

NÓRDICA

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito
em ônibus guia falando espanhol de Agra
para Udaipur e guias locais em Delhi e
Mumbai, seguro básico de viagem e café
da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Passeio de rickshaw , Subida
em um elefante o em jipe ao Forte de
Amber em Jaipur.
• Barco: Passeio de barco pelo Lago
Pichola em Udaipur.
• Visita Panorâmica em: Delhi, Agra,
Jaipur, Udaipur, Mumbai.
• Traslado Noturno: Cerimônia Aarti no
Templo de Birla em Jaipur.
• Entradas: Raj Ghat, Mesquita Jama
Masjid, Templo Comunidade Sij, Qutub ,
Forte Vermelho e Taj Mahal em Agra,
Recinto de Fatehpur Sikri em Fahtehpur
Sikri, Forte de Amber, Observatorio
Astronómico, Palacio de la ciudad en
Jaipur; Palacio de la Ciudad, Jagdish
Temple, Sahelion-ki-Bari em Udaipur,
Muséu Príncipe de Gales, Jardines colgantes, Mani Bhavan Gandhi em Mumbai.
• Voos incluidos: Udaipur - Mumbai em
classe econômica e traslado de / para o
aeroporto.
• 10 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Delhi, Delhi, Agra, Agra (Baratpur), Jaipur,
Jaipur, Jaipur, Udaipur, Udaipur, Udaipur.

MEDITERRÂNEO

PRAIA DE GOA COM BARCOS DE PESCADORES

14 QUI. Cochim.-

GOA

ATLÂNTICO

Translado ao aeroporto para tomar o voo (incluído) com
destino a GOA. Chegada e translado ao seu hotel. Resto
do dia livre para desfrutar de suas maravilhosas praias.
Este lugar é conhecido como a “Pérola do Oriente”, está
localizado na costa ocidental da Índia em uma faixa da
costa conhecida como Konkan. A magnífica beleza cênica e o esplendor arquitetônico de seus templos e igrejas
tornaram Goa o lugar favorito para descansar em suas
praias. Hospedagem.

(Alappuzha) - Cochim.Café da manhã. Percorremos de barco os famosos
BACKWATERS DE KERALA, complexa rede de lagoas, lagos,
rios e canais que formam a base de uma vida diferente de
estilo regional, onde o transporte local consiste em viajar de
barco. As crianças tomam as embarcações para irem à
escola, os agricultores transportam seus produtos através
de barcos e os jornais são entregues com lanchas.
Viajaremos até ALLEPPEY (Alappuzha). Almoço incluído.
Translado à cidade de Cochim. Chegada e hospedagem.

MUMBAI 2

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 2) ÍNDIA DE NORTE A SUL
Dias 1 - 9 como em Opç. 1

13 QUA. Kumarakom -Backwaters de Kerala - Alleppey

Udaipur

ECONÔMICA

Café da manhã. De manhã visitaremos o museu Príncipe
de Gales. Posteriormente, conheceremos a Porta da Índia,
um arco de 26 metros de altura com vista para o mar,
construída para comemorar a visita do rei George V e da
rainha Mary em 1911. Logo faremos um percurso panorâmico pelos jardins suspensos, estação de trem Victoria e
pelo Mercado Crawford para Flora Fountain, centro de
todas as atividades de negócio. Também visitaremos o
Mani Bhavan Gandhi que é um edifício onde Mahatma
Gandhi, pai da nação, se hospedou de 1917-34 durante
suas visitas a Mumbai. No final da visita visitaremos um
¨dhobi ghats¨ (lavadeiro público). Hospedagem.

De manhã faremos o translado ao aeroporto para tomar
o voo (incluído) que nos levará à histórica COCHIM.
Viagem curta de automóvel rumo a KUMARAKOM, um
autêntico paraíso localizado no lago Vembanad, onde se
encontram os remansos de Kerala, que compreende uma
das áreas rurais mais pitorescas ao sul da Índia. Passeio
de barco pelo lago para desfrutar do entardecer.
Chegada ao hotel, jantar incluído e hospedagem.

1
Agra

MAIS INCLUÍDO

09 SAB. Mumbai.-

12 TER. Goa - Cochim - Kumarakom.-

2

2
2

ORIENTE MEDIO

08 SEX. Udaipur - Mumbai.-

Café da manhã. Faremos uma visita a Panjim, capital do
estado de Goa, uma das cidades com mais encanto da
Índia. Nesta cidade a vida transcorre a ritmo lento e por
suas ruas ainda se encontram casas decoradas com azulejos, cartazes em português e restaurantes onde a música indiana se entremescla com o fado. Visitaremos a Goa
antiga, que durante dois séculos foi a capital da Índia
portuguesa. A cidade ficou conhecida como a “Roma do
Leste” devido às suas igrejas como a de São Francisco de
Assis ou a Basílica do Bom Jesus sem esquecer que aqui
se encontra a maior catedral da Ásia. Cidades declaradas
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Hospedagem.

Delhi
Jaipur

ASIA E OCEANIA

Café da manhã. De manhã visitaremos a localidade de
Udaipur. Conheceremos o vasto e requintado Palácio da
Cidade. Mais tarde visitaremos o Templo Jagdish, uma
construção do século XVI dedicada ao Deus Vishnu. Logo
depois visitaremos Sahelyon Ki Bari, o jardim de damas
de honra, passando pelo lago Fateh Sagar.
Posteriormente, você poderá desfrutar de tempo livre
para explorar a cidade por sua conta. À tarde, faremos
um cruzeiro de barco pelo lago Pichola com vista para o
Palácio Jag Mandir. Jantar incluído e hospedagem.

11 SEG. GOA.-

AMÉRICA

07 QUI. Udaipur.-

PENINSULA IBÉRICA
ATLÂNTICO
MEDITERRÂNEO
NÓRDICA
CENTRAL
ATÉ 15 DIAS
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DESDE 655$-DÍAS 4/9
DATAS DE SAÍDA
(Opção 1)
T. Alta: De 20 Dezembro de 2020 a 03 de Janeiro
de 2021
T. Baixa: De 01 Abril a 19 Dezembro de 2020 + De
04 Janeiro a 31 Março de 2021
(Opção 2)
T. Alta: De 01 Abril a 31 Maio de 2020 + de 26
Agosto de 2020 a 30 Novembro de 2020 + de 25
Fevereiro a 31 de Março de 2021
T. Baixa: De 1 Junho a 25 Agosto de 2020 + De 01
a 19 Dezembro de 2020 + De 4 Janeiro a 25
Fevereiro de 2021
T. Extra *: de 20 de dezembro a 03 de jan. de 2021

PREÇOS POR PESSOA
OPÇÃO 1
ID: 19514

DBL

INDIV

TPL

$
T.Alt
T.Baixa $
OPÇÃO 2

774
655

1048
929

774
655

ID: 19543

DBL

INDIV

TPL

$
T.Alt
T.Baixa $
T.Extra* $

3439
3109
3599

4029
3699
4349

3439
3109
3599

HOTÉIS PREVISTOS
Katmandú: Hotel Soaltee Crown Plaza (*****),
Hotel Radisson (*****) o similar.
OPÇÃO 2
Paro: Pedling (3* sup), Gyelsa Boutique (3* sup);
Punhaka: Lobesa (3*), Meri Puensum (3*,); Thimpu: Khangkhu Resort (3* sup), Tashi Namgay Resort (3* sup)

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus guia falando espanhol, seguro básico
de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de
saída com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Paseio em Rickshaw no bairro de
Tamel em Katamandú, Swayambhunath,
Bhaktapur, Patan.
• Visita Panorâmica em: Katmandú.
• Entradas: Swayambhunath, Bhaktapur em
Katmandú, Refugio Tibetano em Patan,
Bodnath.
• 05 Almoços ou Jantares Incluidos em:
Katmandú,
Katmandú,
Katmandú,
Katmandú, Katmandú.
• (SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em
ônibus com visitas no Butão sempre com um
intérprete/guia falando em espanhol. Seguro
básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de
saída com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Mosteiro de Taktshang (Tiger’s
Nest) em Paro
• Visita Panorâmica em: Thimpu, Punhaka,
Paro
• Entradas: Templo Tamchhog Lhakhang,
Mosteiro de Taktshang (Tiger’s Nest) em
Paro; Fortaleza/Mosteiro medieval de
Tashichhodzong,
Memorial
Chorten,
Mosteiro de Changangkha em Thimpu; Chimi
Lhakhang, Punaka Dzong em Punhaka
• Voos incluidos: Katmandu – Paro Katmandu em classe econômica e traslado
de / para o aeroporto.
• 08 Almoços ou Jantares Incluídos em: Paro,
Thimpu, Thimpu, Punhaka, Punhaka, Paro,
Paro, Paro.
• Taxas locais em Butão Incluidas.
• Visto para Butão Incluído.
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Extensão Nepal
Extensão do Nepal e Butão Novidade
Opção 1

DIARIAMENTE

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

MAIS DE 15 DIAS

GUIA FALANDO EM

VANTAGENS DESTE CIRCUITO
DIS

AMÉRICA
ASIA E OCEANIA
ORIENTE MEDIO

THIMPU
1 1 punakha
1 paro

O

MAIS INCLUÍDO

3

ADE

ECONÔMICA

Katmandu

Opção 2

(OPÇ. 1) EXTENSÃO NEPAL
DIA 01. Katmandu.Chegada a KATMANDU, Nepal, e translado ao hotel. Jantar
incluído e alojamento.
DIA 02. Katmandú - Swayambhunath - Bhaktapur Katmandú.Café da manhã no hotel. De manhã, excursão da cidade de
Katmandu e Swayambhunath. Visitaremos a Praça Durbar,
uma das três praças, dentro do Vale de Katmandu, declarada
Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. É fácil sentir-se
abrumado pelos aparentemente incontáveis monumentos na
Praça Durbar de Katmandu. Depois da visita da Praça Durbar
faremos um passeio de rickshaw até o popular Bairro de
Thamel, centro turístico por excelência, atravessando os
mercados tradicionais de Indrachwok e Ason. Posteriormente,
continuaremos para a estupa de SWAYAMBHUNATH localizada no cume de uma colina na parte sudeste de Katmandu
associada ao nacimento da civilização no vale de Katmandu.
Almoço incluído no restaurante local. À tarde, visitaremos
BHAKTAPUR, famosa em todo o mundo por sua elegante e
fabulosa cultura e estilo indígena. A cidade é como um museu
aberto, há inumeráveis obras-primas monumentais em
Bhaktapur, e cada uma delas é mais interessante do que a
outra. Posteriormente retornaremos a Katmandu. Jantar
incluído e alojamento no hotel.
DIA 03. Katmandu - Patán - Katmandu.Café da manhã no hotel. De manhã, excursão a PATÁN, cidade localizada sobre uma planalto que se estende sobre o rio
Bagmati, ao sul de Katmandu. É famosa como centro de belas
artes e pelo magnífico trabalho de seus artesãos, sendo
essencialmente uma localidade budista, da qual se afirma
que foi fundada no século III A.C. Visitaremos um refúgio
tibetano. Almoço incluído em um restaurante local. À tarde
conheceremos a estupa de Bodnath localizada a oito quilômetros a leste de Katmandu. Esta estupa colossal e antiga,
uma das maiores do mundo tem os olhos de Lord Budha.
Jantar incluído e alojamento no Hotel.
DIA 04. Katmandu.Na hora oportuna, traslado ao aeroporto para pegar o seu
voo de retorno. Fim dos nossos serviços.
(OPÇ. 2) EXTENSÃO DO NEPAL E BUTÃO
Dias 1 - 3 como em Opç. 1
DIA 04. Katmandú - Paro - Thimpu.Café da manhã. No horário conveniente translado ao aeroporto para tomar seu voo (incluído) rumo a PARO. O voo de
Katmandu a Paro (se as condições climáticas permitirem) é
um dos mais espetaculares do mundo, sobrevoando o
Himalaia… tão perto do Everest. Chegada e saída pegando a
estrada rumo a THIMPU, a moderna capital do Butão. Durante
o trajeto pararemos para tirar fotos em um dos pontos mais
fotogênicos do trajeto, o Templo Tamchhog Lhakhang, único
templo privado do Butão, também famoso devido à sua
ponte de ferro cujas correntes de sustentação são do século
XV. Também pararemos em Chuzom onde convergem os rios
que provêm de Paro e de Thimpu, também poderemos observar 3 estupas de estilo nepalês, tibetano e butanês. Almoço
incluído. Na chegada, visitaremos a bela fortaleza/mosteiro
medieval de Tashichhodzong onde fica a maior parte dos
escritórios do Governo e a sala do trono do rei. Jantar incluído. Alojamento.
Nota: As visitas realizadas no Butão (Paro e Thimpu) poderiam ser alteradas de acordo com o mês do ano em que o tour
for efetuado, horário dos voos, festividades locais ou inclusive por questões climáticas.
DIA 05. Thimpu - Punakha.Café da manhã. Hoje teremos um dia repleto de visitas interessantes, conheceremos o Memorial Chorten, uma estupa
construída para homenagear o terceiro rei do Butão, o mosteiro de Changangkha que sem dúvida alguma será uma das
visitas mais curiosas, pois é nele onde os butaneses levam os
bebês para receberem seu nome, uma vez que este não é
escolhido pelos pais, é tirado aleatoriamente de um recipiente com diferentes nomes escritos em um papel. Almoço incluído. Continuaremos com o Buddha Point, uma estátua gigante de Buda que domina todo o vale e oferece uma vista fantástica da cidade. Se for sexta-feira, sábado ou domingo

também poderemos visitar o mercado de fim de semana e o
estádio de tiro com arco. Almoço incluído. Posteriormente,
sairemos pegando a estrada para PUNAKA (o caminho dura
aproximadamente duas horas) atravessando o passo da
montanha de Dochu-Lu (3.088m). Nos dias claros a vista dos
Himalaias é impressionante, mas mesmo quando há neblina
oferece uma atmosfera mágica das 108 estupas construídas
neste passo junto às bandeiras de oração, que sempre decoram os pontos mais altos da estrada. Chegada a Punaka.
Jantar incluído. Alojamento.
DIA 06. Punakha - Paro.Após o café da manhã faremos um agradável passeio entre
campos de arroz para conhecer Chimi Lhakhang, também
conhecido como o Templo da Fertilidade, um dos templos
mais sagrados do Butão. Depois da visita nos dirigiremos a
Punakha Dzong. Esta espetacular fortaleza do século XVII é
uma das mais bonitas do país e desempenhou um papel muito
importante na construção do Butão atual. Almoço incluído.
Posteriormente, teremos a oportunidade de praticar o esporte nacional, o tiro com arco, ou sua versão mais simples mas
igualmente desafiante, o kuru ou dardos tradicionais butaneses. Saída pela estrada rumo a PARO (três horas e meia aproximadamente). Chegada, jantar incluído e alojamento.
DIA 07. Paro.Café da manhã. Hoje visitaremos uma das construções mais
impressionantes do Butão; o mosteiro de Taktshang ou
Tiger’s Nest é simplesmente extraordinário. Taktshang se
ergue em um estreito patamar de uma falésia de rocha a 900
metros em relação ao solo do vale de Paro. A caminhada para
fazer a subida (entre 2 e 3 horas) até o mosteiro é intensa, mas
revigorante e o esforço é recompensado pela visita a este
lugar mágico. Almoço incluído. Logo depois visitaremos o
templo de Kyichu Lhakhang, um dos mosteiros mais antigos
que reflete a introdução do Budismo no Butão. Tempo livre
em Paro para fazer as últimas compras. Jantar incluído.
Alojamento.
DIA 08. Paro - Katmandu.Na hora indicada, traslado ao aeroporto para pegar o seu
voo (incluído) rumo a Katmandu. Vistas espetaculares do
Himalaia desde o avião. Chegada a Katmandu e traslado ao
hotel. Alojamento. .
DIA 09. Katmandu.Na hora oportuna, traslado ao aeroporto para pegar o seu
voo de retorno. Fim dos nossos serviços.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
Devido às mudanças contínuas nos regulamentos de imigração (obtenção de vistos antes da chegada) e vacinação
necessária para sua viagem, é obrigatório que você reconfirme esses regulamentos com as entidades consulares e
de saúde em seu país de origem antes de viajar. As autoridades de saúde exigem que alguns países, dependendo de
sua nacionalidade e das pessoas que viajaram para áreas
de risco, apresentem o certificado de vacina contra a
febre amarela para Nepal e Butão.
VISTO NEPAL: O visto do Nepal pode ser obtido no aeroporto de Katmandu, seu preço é de 28 EUR Para sua
obtenção é necessário preencher um simples formulário
e fornecer uma foto de tamanho 4 X 5 cm. As despesas
do visto, assim como as despesas originadas por sua tramitação serão por conta do passageiro. Se você continuar com a opção 2 para o Butão, terá que processar um
visto de entrada múltipla no Nepal com validade suficiente no dia da partida de sua segunda estadia no
Nepal. Você também deve enviar uma cópia digitalizada
legível dos seus passaportes e dos seus voos pelo menos
45 dias antes da data da viagem para o processamento
do seu visto no Butão.
As visitas no Butão sempre serão acompanhadas por um
intérprete / guia de língua espanhola.
Suplemento Voo Déli/ Katmandu: 215 EUR por pessoa
em classe turista (taxas e impostos incluídos).

AMÉRICA
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1 christchurch

Abr.20:
Mai.20:
Jun.20:
Jul.20:
Ago.20:
Set.20:

Matamata

Out.20:
06, 20
Nov.20:
03, 10, 17, 24
Dez.20:
01, 15
Jan.21:
05, 12, 19, 26
Fev.21:
02, 09, 16, 23
Mar.21:02, 09, 16, 23, 30

PREÇOS POR PESSOA
SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX

OPÇÃO 1

Nova Zelândia Mágica

Opção 1
ID19516
T.Alt

OPÇÃO 2

$

DBL
1700

INDIV
2269

TPL
1700

$

1620

2147

1620

$

1522

1976

1522

$

DBL
3083

INDIV
4088

TPL
3083

tástico e único: Hobbiton. Ali, viveremos em primeira pessoa
a Terra Média de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit” através do
cenário de “A Comarca” onde adentraremos no mundo mágico dos Hobbits para descobrir todos os seus segredos.
Traslado ao hotel e Alojamento.

Opção 2
ID19517
T.Alt
T.Media

$

2948

3916

2948

02 QUA. Auckland.Café da manhã. De manhã visitaremos esta bela cidade,
conhecida como a cidade das velas e seu bonito porto, seus
pitorescos bairros residenciais de Parnell e Mission Bay, visitaremos o Museu de Auckland (ingresso incluído), onde descobriremos a história neozelandesa, continuaremos nossa visita
passando pelo Monte Edén, pelo America´s Cup Village, pela
ponte da baía, pelos Jardins de Inverno e pelo Parnell. Logo
depois viajaremos para a costa oeste da cidade em Muriwai e
passearemos por uma maravilhosa praia de areia preta onde
vive uma particular colônia de alcatrazes. Para finalizar,
seremos levados ao centro da cidade para visitar a famosa
Sky Tower, uma torre de 328 m de altura onde poderemos
admirar a cidade com uma vista de 360 graus. Translado para
o alojamento. Resto da tarde livre em Auckland. Alojamiento.

05 SAB. Rotorua - Christchurch.Café da manhã. Translado ao aeroporto de Rotorua para
tomar o voo (incluído) rumo a Chistchurch, conhecida como
“A Cidade Jardim”, devido aos seus belos jardins e parques,
trata-se da cidade mais importante da Ilha Sul. Depois do
trabalho de reconstrução após o terremoto do 2011,
Christchurch se converteu em uma cidade vibrante em transição e considerada tradicionalmente como a cidade mais
inglesa da Nova Zelândia. Na chegada, visita panorâmica à
cidade; à catedral de Papelão, ao Resart Mall, um shopping
feito à base de contêineres com cores chamativas, assim
como o ponto panorâmico no Sign of the Takahe. Translado
ao hotel. Alojamento.

T.Baixa

$

2899

3803

2899

NOTAS IMPORTANTES

MAIS DE 15 DIAS

175

ATÉ 15 DIAS

Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
VISTOS: É da responsabilidade do passageiro levar sua
documentação em vigor, passaporte, vistos e demais
requisitos que possam ser exigidos pelas autoridades
migratórias de cada país em função de sua nacionalidade. Antes de viajar consulte em seu país de origem os
vistos ou requisitos de entrada exigidos nos lugares para
onde você viajará.
QUARTO TRIPLO: Os hotéis da Nova Zelândia dispõem de
muito poucos quartos com três camas individuais. De
forma geral estes quartos podem ser solicitados, mas
nem sempre estarão garantidos. O quarto proporcionado
pelo hotel pode ser um quarto com duas camas ou uma
cama mais uma cama dobrável/sofá complementar. Isto
significa que duas pessoas terão que compartilhar uma
cama e uma terceira deverá dormir na cama dobrável/
sofá complementar (não em uma cama propriamente
dita). Além disso, às vezes esta cama adicional é trazida
ao quarto à tarde (no momento de fazer o check-in)
CRIANÇAS: A idade mínima das crianças para viagens à
Nova Zelândia é de 10 anos.
VOOS DOMÉSTICOS: Informamos que nos voos domésticos o check-in tem um limite de uma peça de bagagem
por pessoa com um peso máximo de 23 quilos. Será aplicada uma taxa adicional de 30 dólares por cada peça
extra (dentro dos 23 quilos permitidos). Nenhuma peça
despachada poderá ultrapassar o peso de 23 quilos. As
dimensões totais de cada peça não poderão ultrapassar
os 140 cm. A bagagem de mão está limitada a 1 x 115 cm
por pessoa com um peso máximo de 7 quilos por peça.

CENTRAL

(OPÇ. 2) NOVA ZELÂNDIA MÁGICA
Dias 1 - 3 como em Opç. 1
04 SEX. Rotorua.Café da manhã. De manhã faremos uma visita ao Parque
Termal de Wai-O-Tapu que significa “água sagrada” na língua
maori. Aqui poderemos desfrutar das maravilhas de origem 09 QUA. Queenstown.geotermal com uma caminhada guiada pelos principais pontos do vale com piscinas de águas termais. Continuaremos a Café da manhã. Translado ao aeroporto para tomar seu voo
viagem para MATAMATA, onde conheceremos um lugar fan- rumo ao seguinte destino. Fim de nossos serviços.

NÓRDICA

05 SAB. Auckland.Café da manhã. Translado ao aeropuerto. Fim de serviços.

08 TER. Queenstown - Milford Sound - Queenstown.Café da manhã incluído. No dia de hoje desfrutaremos de uma
excursão de dia completo em um dos lugares mais mágicos da
Nova Zelândia, considerado uma maravilha mundial: o
PARQUE NACIONAL DE FIORLAND, com seu imponente fiorde
MILFORD SOUND. Continuaremos rumo a Te Anau, um vilarejo
às margens de um lago com o mesmo nome. Prosseguiremos
entre caminhos sinuosos até chegar ao túnel Hommer, entrada ao Parque Nacional Fiordland. Embarcaremos em um
cruzeiro que nos levará pelo fiorde até o Mar de Tasmânia,
onde poderemos ver alguns exemplos da fauna local, tais
como leões-marinhos e em algumas ocasiões golfinhos, tendo
como ponto central o Pico Mitre e as Cascatas Bowen. Na
travessia está incluído um almoço leve a bordo.
Nota: existe a opção de retornar de avioneta ou helicóptero
(custo adicional), mas esta reserva está sujeita às condições
climáticas. Caso o cliente deseje voar, a reserva será realizada
no próprio destino. Se devido às condições climáticas as autoridades de transporte fecharem a estrada de acesso para
Milford Sound (por causa de neve ou risco de avalanches), se
oferecerá aos passageiros a possibilidade de fazerem a excursão ao Fiorde Doubtful Sound (sujeito à disponibilidade pagando um suplemento no destino).
Retorno a Queenstown pegando a estrada e traslado ao seu
alojamento.

MEDITERRÂNEO

04 SEX. Rotorua – Matamata - Auckland.Café da manhã. De manhã faremos uma visita ao Parque
Termal de Wai-O-Tapu que significa “água sagrada” na língua
maori. Aqui poderemos desfrutar das maravilhas de origem
geotermal com uma caminhada guiada pelos principais pontos
do vale com piscinas de águas termais. Continuaremos a viagem para MATAMATA, onde conheceremos um lugar fantástico
e único: Hobbiton. Ali, viveremos em primeira pessoa a Terra
Média de “O Senhor dos Anéis” e “O Hobbit” através do cenário
de “A Comarca” onde adentraremos no mundo mágico dos
Hobbits para descobrir todos os seus segredos. Saída pegando
a estrada rumo a Auckland. Chegada a Auckland e translado
para o alojamento em veículo particular. Alojamento.

07 SEG. Monte Cook - Queenstown.Café da manhã. Saída rumo a Queenstown, durante o trajeto
pararemos em Arrowtown, uma tradicional vila mineira do
século XIX. Visitaremos a famosa Ponte Kawarau, lugar de
nascimento do Bungee Jump. Continuaremos rumo a
Queenstown, onde finalizaremos o percurso com uma vista
espetacular do horizonte dessa localidade subindo de teleférico para Bob’s Peak. Translado ao hotel. Alojamento.

O PREÇO INCLUI
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus
guia falando espanhol ou bilíngue em inglês. Seguro
básico de viagem e café da manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e saída com pessoal falando em inglês.
• Excursão: Parque Termal de Wai-O-Tapu, espetáculo
de danças e cantos maoris e em Rotorua.
• Visita Panorâmica em: Auckland, Rotorua.
• Entradas: Museu, Sky Tower em Auckland; Cavernas
de larvas luminosas em Waitomo; Jardins
Governamentais, Centro Cultural de Te Puia e espectáculo de danca e canto maori, Parque Termal de Wai-OTapu em Rotorua; Hobbiton em Matamata.
• 02 Almoços ou Jantares Incluidos em: Waitomo,
Rotorua
(SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Inclui traslado de chegada e Traslado de saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Parque Nacional Aoraki em Monte Cook,
Parque Nacional de Fiorland em Queenstown.
• Barco: Cruzeiro pelo fiorde de Milford Sound em
Queenstown.
• Visita Panorâmica em: Christchurch.
• Entradas: Parque Termal de Wai-O-Tapu em Rotorua;
Hobbiton em Matamata; Parque Nacional Aoraki em
Monte Cook; Parque Nacional de Fiorland em
Queenstown.
• Funicular: Bob´s Peak em Queenstown.
• Voos incluidos: Rotorua - Chirstchurch em classe econômica e traslado de / para o aeroporto
• 01 Almoço ou Jantar Incluido em: Milford Sound (pic nic)

ATLÂNTICO

03 QUI. Auckland - Waitomo - Rotorua.Café da manhã. Viajaremos rumo ao sul atravessando as
características colinas verdes da rica região de Waikato. Sua
primeira parada será nas GRUTAS DE WAITOMO, onde faremos um tour de 45 minutos para ver os famosos “Vaga-Lumes
Luminosos”, variedade de vaga-lumes que existe unicamente
em Nova Zelândia. Almoço incluído. Continuaremos rumo a
ROTORUA. É a cidade mais alta do país, fica a 330 metros
acima do nível do mar, às margens do Lago Rotorua. É o
“coração” da cultura Maori, assim como é centro termal devido à abundância de gêiseres, mananciais e poços de lodo
fervente. Chegada e city tour à cidade de Rotorua, incluindo
os Jardins do Governo e o Lago de Rotorua. Prosseguiremos
rumo a Te Puia, Reserva Termal e ao Centro Cultural Maori no
instituto Nacional de Arte e Artesanatos da Nova Zelândia,
onde poderemos apreciar a arte de esculpir Maori passada de
geração em geração. No Centro Cultural de Te Puia, caminharemos pelo parque e apreciaremos suas incríveis águas
termais, piscinas de enxofre e lodo em ebulição. Conheceremos
uma Kiwi House, reprodução do habitat natural da ave
noturna “kiwi”, onde veremos essas aves que são um dos símbolos nacionais da Nova Zelândia. A seguir, assistiremos a um
“Marae”, lugar de reunião Maori, e desfrutaremos de um espetáculo único de danças e cantos maoris e do tradicional
jantar Hangi (incluído).

06 DOM. Christchurch - Monte Cook.Café da manhã. De manhã saída para o Parque Nacional
Aoraki, passaremos por Tekapo, neste pequeno e interessante
vilarejo encontraremos a famosa Capela do Bom Pastor,
assim como o lago com o mesmo nome alimentado pelas
águas glaciais que lhe dão a cor da água-marinha e tons cinzentos. Translado ao hotel e Alojamento.
Nota: Teremos a possibilidade de contratar, Opçionalmente,
um serviço de avioneta ou de helicóptero, assim como um
passeio ao Lago Tasman (custo adicional). Caso deseje realizar
esta atividade, tenha em consideração que está sujeita às
condições climáticas. Se o cliente deseja fazer o voo, a reserva
será realizada no destino.

HOTÉIS PREVISTOS
Auckland: Rydges Auckland Hotel (****) o similar;
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar;
Auckland: Rydges Auckland Hotel (****) o similar.
OPÇÃO 2
Rotorua: Novotel Rotorua Lakeside (****) o similar;
Christchurch: Rendez vous Hotel Christchurch (****) o
similar; Monte Cook: The Hermitage Hotel Mt Cook Hotel
(****) o similar; Queenstown: Heritage Queenstown Hotel
(****) o similar.

PENINSULA IBÉRICA

(OPÇ. 1) NUEVA ZELÂNDA EXPRESS
01 TER. Auckland.Chegada à cidade de AUCKLAND, principal centro comercial e
industrial da Nova Zelândia. Translado ao hotel e resto do dia
livre. Alojamento.
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ECONÔMICA

SAÍDAS GARANTIDAS DESDE 02 PAX
Opção 1
ID: 19512
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$
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Opção 2
ID: 19546
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INDIV

$
$
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HOTÉIS PREVISTOS
Sidney: Vibe Hotel Sydney Darling Harbour (****) o similar;
Cairns: Hotel Double Tree By Hilton (****) o similar;
Melbourne: Travelodge Hotel Melbourne Southbank (****).
OPÇÃO 2
Bali: Sadara Boutique Beach Resort (****sup) habitacion
estandar o similar en Nusa Dua.

NOTAS IMPORTANTES
Para confirmação de todos os serviços é necessário incluir
o passaporte do passageiro no momento da venda.
VISTOS: É da responsabilidade do passageiro levar sua
documentação em vigor, passaporte, vistos e demais
requisitos que possam ser exigidos pelas autoridades
migratórias de cada país em função de sua nacionalidade.
Antes de viajar consulte em seu país de origem os vistos
ou requisitos de entrada exigidos nos lugares para onde
você viajará.
QUARTO TRIPLO: Os hotéis da Austrália dispõem de muito
poucos quartos com três camas individuais. De forma geral
estes quartos podem ser solicitados, mas nem sempre estarão garantidos. O quarto proporcionado pelo hotel pode
ser um quarto com duas camas ou uma cama mais uma
cama dobrável/sofá complementar. Isto significa que duas
pessoas terão que compartilhar uma cama e uma terceira
deverá dormir na cama dobrável/sofá complementar (não
em uma cama propriamente dita). Além disso, às vezes esta
cama adicional é trazida ao quarto à tarde (no momento de
fazer o check-in)
CRIANÇAS: A idade mínima das crianças para viagens à
Australia é de 10 anos.
VOOS DOMÉSTICOS: Informamos que nos voos domésticos
o check-in tem um limite de uma peça de bagagem por
pessoa com um peso máximo de 23 quilos. Será aplicada
uma taxa adicional de 30 dólares por cada peça extra (dentro dos 23 quilos permitidos). Nenhuma peça despachada
poderá ultrapassar o peso de 23 quilos. As dimensões totais
de cada peça não poderão ultrapassar os 140 cm. A bagagem de mão está limitada a 1 x 115 cm por pessoa com um
peso máximo de 7 quilos

ATÉ 15 DIAS

CENTRAL

O PREÇO INCLUI

MAIS DE 15 DIAS
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ORIENTE MEDIO

VANTAGENS DESTE CIRCUITO

• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Grande Barreira de Coral, Michaelmas Cay
em Cairns, Bosque de Kuranda em Cairns.
• Barco: Passeio de barco pela baia de Sidney, Passeio de
barco pela Grande Barreira de Coral em Cairns.
• Visita Panorâmica em: Sidney, Melbourne.
• Entradas: Tjapukai Aboriginal Park em Cairns, Torre
Eureka em Melbourne.
• Passeio em Trem: Bosque de Kuranda em Cairns.
• Funicular: Bosque de Kuranda em Cairns.
• 03 Almoços ou Jantares Incluidos em: Sidney, Cairns,
Cairns.
• (SERVIÇOS ADICIONAIS OPÇ. 2)
• Serviços Gerais Europamundo: Circuito em ônibus guia
falando espanhol, seguro básico de viagem e café da
manhã tipo buffet.
• Inclui traslado de chegada e traslado de saída com
pessoal falando em inglês.
• Excursão: Mengwi, Tanat Lot, Uluwatu em Bali.
• Entradas: Templo Real de Taman Ayun, templo de Tanh
Lot em Bali, Show de Danza Kecak em Bali.
• 01 Almoços ou Jantares incluídos em: Jimbaran (Bali).
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Descobrindo a Austrália

Opção 1

Descobrindo a Austrália e Bali Novidade
Opção 2

(OPÇ. 1) DESCOBRINDO A AUSTRÁLIA
01 SEG. Sidney.Boas-vindas e assistência no aeroporto por parte de nosso
motorista-guia de fala hispânica e translado com veículo
privado ao hotel. Situada em uma das baías mais bonitas do
mundo, SYDNEY é uma cidade cosmopolita e vibrante que
sempre oferece algo novo para descobrir. Alojamiento.
02 TER. Sidney.Café da manhã. Tour de meio dia para conhecer a cidade. O
percurso inclui Oxford Street, Paddington, Tamarama,
Bronte. Você vai visitar a famosa praia conhecida como
Bondi Beach, assim como desfrutará da vista panorâmica
em Dover Heights. Ao retornar passaremos por Double Bay,
King Cross e Mrs Macquarie’s Point para finalizar com uma
vista simplesmente mágica da Ponte Harbour antes de retornar ao centro da cidade. Quando o tour terminar faremos um
cruzeiro com almoço incluído pela Baía de Sydney, que nos
proporcionará a oportunidade de desfrutar da espetacular
vista da Casa da Ópera, um dos edifícios mais famosos do
século XX, além da espetacular Ponte da Baía que faz a ligação do centro financeiro com a costa norte da cidade e o
Forte Denison ou Pinchgut, um dos edifícios históricos mais
emblemáticos da cidade. Retorno ao hotel por conta própria,
aproveite para caminhar e continuar explorando esta bela
cidade; também poderá visitar o Aquário, o Parque Wildlife e
a Opera House que ficam muito perto de onde finaliza o cruzeiro. Alojamiento.
03 QUA. Sidney.Café da manhã. Dia livre para continuar desfrutando desta
interessantíssima cidade ou realizar alguma atividade
Opçional. Alojamento.
04 QUI. Sidney - Cairns.Translado privado com motorista de fala inglesa para tomar
o voo com destino a CAIRNS (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada
a Cairns, a cidade mais importante do norte tropical de
Queensland, considerado um dos melhores destinos do
mundo para praticar mergulho, nadar e fazer snorkeling; em
grande parte graças à Grande Barreira de Coral, o único
organismo vivo que pode ser visto a partir do espaço.
Translado ao hotel em veículo privado com motorista de fala
inglesa. Alojamiento.
05 SEX. Cairns.Café da manhã. A Grande Barreira de Coral, declarada
Patrimônio Mundial da Humanidade, é a maior atração
natural da Austrália. Saída do hotel para o porto onde, em
uma embarcação faremos um Cruzeiro pela Grande Barreira
de Coral. Durante o cruzeiro você poderá desfrutar da paisagem, tomar sol ou atirar-se ao mar para nadar e fazer
snorkeling entre os corais. O cruzeiro também inclui um suculento almoço incluído a bordo, visita a Michaelmas Cay e
tour em um barco semissubmersível com fundo transparente. Alojamiento.
Nota: Como se trata de um cruzeiro, apenas oferece assistência por parte do pessoal uma vez que não é um tour guiado.
Caso este cruzeiro não opere por questões climáticas, será
substituído por outro cruzeiro que irá a um lugar diferente da
Grande Barreira de Coral.
06 SAB. Cairns.Café da manhã. Tour de dia completo no BOSQUE DE KURANDA
com guia de fala hispânica. Neste tour você poderá conferir o
contraste entre a estrada de ferro mais antiga da região e o
teleférico mais bonito do mundo. Sua primeira parada será no
Tjapukai Aboriginal Cultural Park. A tribo Tjapukai habitou a
região de Cairns, Port Douglas e Kuranda há mais de 40.000
anos. Graças a este parque temático aborígene essa cultura
foi preservada, além de diversos aspectos como sua língua,
que em determinado momento esteve em perigo de extinção,
sendo falada agora extensamente entre os membros da tribo
e em algumas áreas do parque. Em Tjapukai Aboriginal
Cultural Park teremos a oportunidade perfeita para fazer
parte desta tribo através de exposições, danças e músicas que
nos levarão do Tempo de Sonhar (Dreamtime) até os dias de
hoje. Almoço incluído. A bordo do teleférico Skyrail, de
Caravonica para o vilarejo de Kuranda, e no trem cênico para
Freshwater Station você atravessará a selva, túneis, pontes e
barrancos espetaculares. O passeio de teleférico inclui paradas onde poderemos caminhar e se maravilhar com a paisa-

gem oferecida pelos mirantes. Retorno de Freshwater ao hotel
em veículo privado. Alojamiento.
07 DOM. Cairns - Melbourne.Café da manhã. Saída ao aeroporto incluída com veículo privado e motorista de fala inglesa. (VOO NÃO INCLUÍDO). Chegada a
MELBOURNE, a segunda cidade mais importante da Austrália e
a capital do esporte e da cultura, notável em virtude de sua
mistura de arquitetura vitoriana e contemporânea, sua extensa
rede de bondes, seus jardins e parques vitorianos, assim como
por sua diversa e multicultural sociedade. Translado privado ao
hotel com motorista de fala inglesa. Alojamiento.
08 SEG. Melbourne.Café da manhã. Tour de meio dia pela cidade. Você visitará
os Jardins Flagstaff, a Universidade, o Parlamento, a Antiga
Casa de Aduanas, a Estação de Flinders Street, a Catedral de
St. Paul e St. Patrick e os Jardins Fitzroy. Também passaremos pelo Circuito de Fórmula 1 Albert Park Lake (ingresso não
incluído). O tour também inclui uma visita à Torre Eureka,
composta por 92 andares onde poderemos desfrutar da vista
de 360º que oferece da cidade. Translado privado de retorno
ao hotel. Resto do dia livre. À noite lhe sugerimos, de forma
Opçional (não incluído), tomar o bonde colonial “Tramcar”
onde poderá desfrutar de uma delícia local enquanto percorre a cidade iluminada. Alojamiento.
09 TER. Melbourne.Café da manhã. Translado ao aeroporto na hora combinada.
Fim de nossos serviços.
Nota: Sugerimos que você prolongue sua viagem em Melbourne
para realizar Opçionalmente a excursão da Gran Rota Oceânica
ou prolongue sua viagem com uma EXTENSÃO PARA NOVA
ZELÂNDIA ou continue com a Opção 2 com destino a Bali.
(OPÇ. 2) DESCOBRINDO A AUSTRÁLIA E BALI
Dias 1 - 8 como em Opç. 1
09 TER. Melbourne - Denpasar.Após o café da manhã, traslado ao aeroporto para pegar o
voo (NÃO INCLUÍDO) a Denpasar. Na chegada ao aeroporto
da Denpasar, capital de BALI, conhecida como a Ilha dos
Deuses. Esta paradisíaca ilha é famosa pelos seus templos
elaborados, mistura única de uma cultura excepcional, belas
paisagens e praias tropicais, tudo isso unido à cordialidade
de sua gente. Nosso guia estará à sua espera na saída do
aeroporto para lhe dar as boas-vindas. Translado ao seu
hotel. Resto da tarde livre para descansar. Hospedagem.
10 QUA. Bali - Taman Ayun - Tanah Lot - Bali.Café da manhã no hotel. Manhã livre para descansar e relaxar na praia ou piscina. À tarde sairemos para o Templo Real
de TAMAN AYUN, cercado por água, no vilarejo de Mengwi. A
última parada do dia será no Templo de TANAH LOT, construído no oceano sobre uma ilhota rochosa, onde poderemos
desfrutar de um magnífico pôr do sol. Hospedagem.
11 QUI. Bali- Uluwatu - Jimbaran - Bali.Café da manhã. Manhã livre para descansar na praia ou de
forma Opçional aproveitar para receber uma boa massagem
balinesa. À tarde sairemos para ULUWATU, localidade situada na região sul da ilha. Durante a rota contemplaremos a
praia de Padang-Padang, famosa por causa do surfe.
Chegada ao Templo de Uluwatu, situado sobre um penhasco
com vista para o Oceano Índico, onde poderemos contemplar um magnífico pôr do sol. Este templo é habitado pelos
macacos sagrados. Em seguida assistiremos a uma das danças mais conhecidas e famosas de Bali, a Dança Kecak ou
Dança do Fogo. Terminaremos a visita com um jantar (incluído), na praia de Jimbaran, composto por frutos do mar e
lagosta. Hospedagem.
12 SEX. Bali.Café da manhã. Dia livre para desfrutar da Ilha Bali da forma
que preferir, assim como desfrutar das praias e das instalações do hotel. Hospedagem.
13 SAB. Bali - Denpasar.Café da manhã. Na hora combinada, translado ao aeroporto.
Fim de nossos serviços.
Nota: Na saída da Indonésia cada passageiro deverá pagar
uma taxa local aérea de aprox. 15€ / 17$ por pessoa. Valor
sujeito a alteração sem prévio aviso.

