
VIAGEM AO SUDESTE ASIÁTICO

VIETNÃ, LAOS, CAMBOJA & TAILÂNDIA – 17 DIAS

Um roteiro exclusivo para descobrir as cores e os sabores da Indochina e Tailândia

Bônus especial: pernoite em Istambul com visita à cidade

08/02 (SEX) - PORTO ALEGRE / SAO PAULO
No início da noite, embarque em Porto Alegre e outras capitais com destino a São Paulo.

09/02 (SAB) - SAO PAULO / ISTAMBUL / HANOI
Na madrugada, voaremos com destino a Hanói em voo da Turkish Airlines, com conexão em Istambul.

10/02 (DOM) - HANOI 
Chegada em Hanói, realização dos processos imigratórios e recepção realizada por nosso guia local. Traslado
para o hotel. Jantar no hotel e pernoite.

11/02 (SEG) – HANOI
Café da manhã. Hoje visitaremos o Mausoléu de Ho Chi Min e sua residência, a Pagoda de um Pilar, a Pagoda
Tran Quoc e o Templo da Literatura. Almoço em restaurante local. À tarde visitaremos o Lago Kiem, o Templo
Ngoc Son e encerraremos nosso dia percorrendo as ruas dos Bairros Antigos, com seu trânsito frenético.
Jantar no hotel. 

12/02 (TER) - HANOI / HALONG
Café da manhã.  De ônibus seguiremos para a Baía de Halong. Será uma viagem de aproximadamente 4
horas.  Chegada  e  embarque  no  barco  em  que  realizaremos  um  inesquecível  cruzeiro  por  esta  baía
espetacular,  com  suas  formações  rochosas.  Almoço a  bordo.  Teremos  a  oportunidade  de  visitar  uma
comunidade produtora de pérolas, e se o clima permitir, mergulhar nas águas verdes do Golfo de Tonkin.
Jantar a bordo. 

13/02 (QUA) - HALONG / HANOI / LUANG PRABANG
Café  da  manhã e  no  final  da  manhã  desembarcaremos.  De  ônibus  retornaremos  a  Hanói,  onde
embarcaremos no voo com destino a Luang Prabang, no Laos (voo de 1h20min). Almoço incluído. Chegada,
recepção efetuada por nosso guia local, e traslado para o hotel. Jantar. 

14/02 (QUI) – LUANG PRABANG 
Café da manhã. Com nosso guia faremos uma visita a esta simpática cidade que é o principal destino turístico
do  Laos.  Teremos  a  oportunidade  de  ver  a  arquitetura  europeia,  resquício  da  colonização  francesa.
Conheceremos o Wat Xieng Thong, datado de 1560. Também veremos o Wat Mai, o Museu Nacional e o
antigo Palácio real. Almoço em um restaurante local. À tarde seguiremos para uma das mais belas atrações
naturais do país: as Cascatas de Kuang Si, um complexo de quedas d'água que variam entre os tons azul-



turquesa e verde-esmeralda. Para os que desejarem será possível tomar um belo banho nas águas geladas,
podendo refrescar-se. Retorno à cidade, e ida até o Monte Phousi, de onde admiraremos o belíssimo por do
sol sobre o Rio Mekong.  Jantar no hotel. À noite, sugerimos um passeio no famoso Mercado Noturno de
artesanatos, onde encontraremos peças locais com preços muito atraentes. 

15/02 (SEX) – LUANG PRABANG/ SIEM REAP
Bem cedinho iremos até a rua principal da cidade para acompanhar a Cerimônia das Almas. Diariamente,
mais de 300 monges budistas percorrem as ruas em busca de doações e mantimentos. É com o que eles
recolhem, que se alimentam e se sustentam. Um momento único de humildade e recolhimento. Retorno ao
hotel para o café da manhã. O restante da manhã poderemos usar para fazer as últimas compras e visitar o
mercado local, com seus produtos frescos. Traslado para o aeroporto e embarque no voo com destino a Siem
Reap (1h25 de duração). Chegada, recepção feita por nosso guia local. Traslado para o hotel. Jantar e noite
livre. 

16/02 (SAB) – SIEM REAP 
Café da manhã. Prepare-se pois será um dia cansativo, mas cheio de emoção e descobertas.  É o principal
destino  turístico  do  país,  a  porta  de  entrada  para  o  Complexo  dos  Templos  de  Angkor,  um  parque
arqueológico considerado patrimônio da humanidade pela Unesco. Angkor era a capital do Império Khmer
entre os séculos 9 e 15. A primeira visão do Templo de Bayon no centro do conjunto monumental, é de
impressionar.  Erguem-se  54 torres  e  em cada  uma delas  se  encontra  esculpida  quatro  faces.  Em nossa
exploração ainda veremos: Templo Phimeanakas, do século X; O Terraço dos Elefantes, de onde o rei assistia
as cerimônias e o magnífico Angkor Wat, o mais famoso e um dos maiores da civilização Khmer, construído
no século XII. Os Templos de Ta Prohm e Preah Khan, onde árvores centenárias e templos se fundem criando
uma visão  sem igual.  Estes templos  serviram de cenário  para  o filme Tomb Raider,  com Angelina  Jolie.
Veremos ainda um pequeno templo, com serpentes entrelaçadas, em uma pequena ilha. Retorno para o
hotel e restante do dia livre. Aproveite para ir ao mercado aberto de Siem Reap, onde se pode encontrar o
variado artesanato do Camboja. Almoço em restaurante local. No final do dia, retorno ao hotel.  Jantar no
hotel. 

17/02 (DOM) - SIEM REAP 
Café da manhã. Dia inteiramente livre para descanso e atividades pessoais. Para os que desejarem, poderão
retornar aos templos para assistir o nascer do sol ou então, ou ainda, visitar outros templos do complexo
(opcionalmente).  Jantar no  hotel.  Para  os  que desejarem,  sugerimos  assistir  ao  espetáculo  do  Circo  do
Camboja, que na sua simplicidade, nos mostra a arte deste povo que luta para sair da pobreza. O Circo faz
parte de um projeto social que ajuda crianças e adolescentes carentes. 

18/02 (SEG) – SIEM REAP / BANGKOK
Café da manhã e em horário oportuno traslado para o aeroporto. Embarque em voo direto para Bangkok (1h
de duração).  Chegada, recepção efetuada por nossa guia local e traslado para o hotel.  Tempo livre para
desfrutar e jantar. 



19/02 (TER) - BANGKOK 
Café da manhã. Hoje realizaremos nosso primeiro passeio pela capital tailandesa. Destacamos o Palácio Real,
onde está a imagem do Buda de Esmeraldas, conhecida como Wat Phra Kaeo. Seguiremos a visita ao templo
do Buda Inclinado (Wat Po) e o templo do Buda de Ouro (Wat Traimit). O almoço será em um restaurante
local. No meio da tarde, retorno ao hotel. Jantar. Para os que desejarem, poderemos visitar um dos inúmeros
bares localizados em terraços, com uma vista espetacular da cidade de Bangkok. 

20/02 (QUA) - BANGKOK
Café da manhã. Hoje faremos visitas a locais muito curiosos, que têm muito a ver com a cultura tailandesa.
Iniciaremos pelo Mercado do Trem, localizado sobre os trilhos de uma linha férrea. Quando o trem passa,
todos recolhem os produtos, e em seguida, recomeça o mercado. Em seguida vamos a outro mercado, desta
vez,  o  flutuante.  A  bordo  de  um  barco,  veremos  o  comércio  realizado  dentro  do  rio,  com  todas  suas
peculiaridades, cores e sabores. Almoço em restaurante local. Retorno a Bangkok. Jantar no hotel. 

21/02 (QUI) – BANGKOK / PHUKET 
Café da manhã e em horário oportuno traslado para o aeroporto. Embarque em voo para Phuket, (duração
1h20). Chegada, recepção e traslado para o nosso resort. Já poderemos desfrutar das praias maravilhosas e
paradisíacas. Jantar no hotel.

22/02 (SEX) -  PHUKET
Café  da  manhã.  Realização  de  um passeio  de dia  inteiro  pelas  ilhas  paradisíacas  do  Mar  de Andaman,
destacando as águas cristalinas de Koh Phi Phi, Ilhas Mosquito, Ilha dos Macacos e Lagoa de Pileh.  Almoço
incluído. Retorno ao nosso resort no final da tarde. Jantar no hotel. 

23/02 (SAB) – PHUKET
Café da manhã e mais um dia livre para atividades opcionais, ou apenas relaxar. Poderemos fazer uso do
maravilhoso  spa  do  hotel,  com  suas  massagens  e  tratamentos.  Outra  opção  é  visitar  um  Santuário  de
Elefantes, onde os animais são resgatados de locais onde eram maltratados e agora são cuidados com todo
carinho. Jantar no hotel. 

24/02 (DOM) - PHUKET /  ISTAMBUL 
Ainda na madrugada, traslado para o aeroporto e embarque no voo para Istambul. Chegada por volta das
13h. Recepção e realização de um passeio panorâmico por esta cidade maravilhosa que se divide entre dois
continentes, Europa e Ásia. Destaque para a visita ao Grand Bazar. Hospedagem no hotel e jantar. 

25/02 (SEG) – ISTAMBUL / SÃO PAULO / PORTO ALEGRE

Café da manhã no hotel e traslado para o aeroporto. Embarque no voo da Turkish Airlines direto para São 
Paulo. Chegada no final da tarde. Conexão em voo para Porto Alegre e outras capitais. 



PREÇOS E CONDIÇÕES GERAIS

SERVIÇOS VALOR

Roteiro completo aéreo + terrestre U$ 5.880,00

Adicional para hospedagem em apartamento individual –  U$ 760,00

O pacote inclui:
• Passagem  aérea  desde  Porto  Alegre.  Trechos  internacionais  com

Turkish Airlines incluindo o despacho de uma mala de até 23kg por
pessoa

• Voos internos Hanói/Luang Prabang -  Luang Prabang/Siem Reap –
Siem Reap/ Bangkok - Bangkok/Phuket incluindo uma mala de até
20kg por pessoa

• Taxas de aeroportos
• Hospedagem com café da manhã em hotéis cat. Turística superior (4

estrelas)
• Jantar diariamente nos hotéis + 8 almoços durante o roteiro
• Cruzeiro de 2 dias/1 noite em Halong Bay (Vietnã)
• Pernoite em Istambul com passeio
• Serviço de maleteiros nos hotéis (uma mala por pessoa)
• Serviço de ônibus luxo para traslados e passeios conforme roteiro
• Guias locais em português ou espanhol para os passeios conforme

programa
• Acompanhante da Unitur desde Porto Alegre (grupo mínimo de 20

pessoas)
• Ingressos para as atrações visitadas
• Gorjetas a guias e motoristas
• Kit de viagem Unitur: mochila/bolsa, etiquetas de bagagem, porta-

documentos, etc
• Cartão de Assistência de Viagem Trave Ace com cobertura de U$ 100

mil Dólares
• Assistência  da  equipe  da  Unitur  no  encaminhamento  dos  vistos

necessários

O pacote não inclui:
 Passaporte e vistos
 Refeições  “a  la  carte”  e

bebidas 
 Passeios opcionais”
 Vistos do Vietnã, Laos e

Camboja (Total U$ 105,00)

Documentos necessários:
- Passaporte brasileiro com validade mínima de 6 meses a partir da entrada no Vietnã
- Vistos: Vietnã, Laos e Camboja. São feitos por nosso operador local (custo U$ 105,00 por pessoa)
- Vacina da Febre Amarela com certificado internacional


