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14º/15º DIA:  SIEM REAP (TONLE SAP)  MP
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias flutuantes deste ecossistema natural e 
cultural único com mais de 100 variedades de aves aquáti-
cas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas junto 
aos mangais. No regresso paragem no Artisan d’ Angkor, 
centro que ajuda os jovens do país a manter vivo o artesa-
nato tradicional. Almoço em restaurante local. Regresso a 
Siem Reap e tempo livre. Alojamento.
Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonlesap. 
Como alternativa, visitaremos o Templo de Beng Mealea. 

15º/16º DIA:  SIEM REAP - ...  MP
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi-
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer.  
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo de regresso à sua cidade de origem, via cidade (s) 
conexão. Noite e refeições a bordo.

16º/17º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS003B/C 17 OU 16 12 OU 11 2.215 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 508€  TOTAL 2.723€

INÍCIO DO ITINERÁRIO AS003B - 17 DIAS

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Luang Prabang, via cidade (s) de conexão. Refeições e 
noite a bordo

2º DIA:  ... - LUANG PRABANG  SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso 
representante local. Transfer ao hotel para check-in. Depen-
dendo do horário de voo, tempo livre para descobrir uma 
das cidades tradicionais mais bem conservadas do sudeste 
asiático. Sinta a tranquilidade, encante-se com os templos 
dourados e deslumbre-se com as paisagens naturais desta 
pérola do Laos. Alojamento.

3º DIA:  LUANG PRABANG (ALDEIA DOS ELEFANTES)  MP
Pequeno-almoço. Excursão à Aldeia dos Elefantes, um 
santuário natural que protege os elefantes do trabalho pre-
cário, dando-lhes uma nova casa no vale do rio Nam Khan. 
Alimente-os com plátano (por conta própria) e realize um 
passeio de elefante através da floresta. Uma aventura fan-
tástica em direção ao rio Mekong, assumindo o papel de 
“mahout”, treinador de elefantes. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre. Alojamento.

INÍCIO DO ITINERÁRIO AS003C - 16 DIAS

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Luang Prabang, via cidade (s) de conexão. Refeições e 
noite a bordo

2º DIA:  ... - LUANG PRABANG  SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nos-
so representante local. Transfer para o hotel para check-in. 
Dependendo do horário de voo, possível tempo livre. Alo-
jamento.

3º/4º DIA:  LUANG PRABANG  MP
Pequeno-almoço. Embarque num cruzeiro pelo rio Mekong 
com destino às grutas misteriosas de Pak Ou. Contemple 
as milhares de estátuas que representam o Buda a meditar, 
a ensinar e na posição de nirvana. Almoço em restauran-
te local. De tarde, visita do Museu Nacional, antigo Palácio 
Real, casa de uma extensa coleção de relíquias, incluindo 
a famosa Estátua de Buda e diversos presentes oferecidos 
por personalidades de diferentes cantos do mundo. Conti-
nuação até Wat Sane, Wat Mai e Wat Xien Thong, o mais 
famoso e belo templo do centro histórico, construído no 
século XVI. Descubra ainda Wat Visou e Wat Aham, pas-
se pela escola de belas artes e suba ao Mount Phousi para 
observar o pôr-do-sol sobre esta antiga cidade real e o Rio 
Mekong. Alojamento.

4º/5º DIA:  LUANG PRABANG (CASCATA DE KUANG SI) 
-   HANÓI  APA
Partida às 5h30 para acompanhar o ritual matutino dos 
monges, os quais saem dos pagodes para pedir comida. 
Iremos também realizar uma visita ao mercado local para 
ver a agitação e actividade do início da manhã. Regresso ao 
hotel para tomar o pequeno-almoço. De seguida, partida 
para a Cascata de Kuang Si. Desfrute das belas cascatas, 
de vários níveis, e aproveite para se refrescar nas piscinas 
naturais. Regresso a Luang Prabang. Em hora a combinar, 
transfer ao aeroporto e embarque em voo com destino a 
Hanói. Chegada e transfer em direção à cidade (1 hora). 
Check-in a partir das 14h. Tempo livre. Alojamento.

WAT XIEN THONG - LUANG PRABANG

TEMPLO BAYON - SIEM REAP
SUZHOU

PATRIMÓNIO DA INDOCHINA I E II    LAOS, VIETNAME E CAMBODJA 20192020

Entre a bordo de um barco (1h30 aproximadamente) que o 
levará até ao coração do Delta. Ao longo do dia, saboreie 
as frutas exóticas cultivadas nas hortas do Delta, prove o 
vinho de arroz caseiro, o mel e os caramelos de coco fei-
tos em fábricas familiares. Desembarque e realização de 
um passeio num carro “Xe Loi”, uma espécie de rickshaw. 
De seguida, viva uma experiência incrível numa pequena 
embarcação a remos, abrindo caminho por entre os canais.
Almoço em restaurante local e regresso a Ho Chi Minh por 
estrada. Visita panorâmica da cidade, passando pelo Palá-
cio da Reunificação (visita exterior),  pela Catedral de Notre 
Dame e pela antiga Estação de Correios. Alojamento.

12º/13º DIA:  HO CHI MINH - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer de saída.
Excursão opcional - Meio dia Visita aos Túneis de Cu Chi 
(sem almoço) – 40€ por pessoa
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo com destino a Siem Reap, Cambodja. Chegada, 
receção pelo nosso representante e transfer ao hotel. Alo-
jamento.  

13º/14º DIA:  SIEM REAP (ANGKOR THOM - ANGKOR WAT)  
MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita da antiga 
capital Angkor Thom (século XII), explorando o Templo 
Bayon, o templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real 
com o Templo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o 
Terraço do Rei Leproso. Visita do impressionante Templo 
de Ta Prohm. Entre nas aventuras de Lara Croft no cenário 
onde foi gravado o filme Tomb Raider e fotografe as raízes 
que envolvem as ruínas do templo. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visita do mais famoso de todos os templos, 
Angkor Wat, Património da Humanidade. Este enorme tem-
plo-montanha é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. Ao final da tarde, assista ao pôr-do-sol e veja o 
reflexo das cinco torres, representadas na bandeira do país, 
nas águas onde flutuam nenúfares e flores de lótus. Regres-
so ao hotel. Alojamento.

5º/6º DIA:  HANÓI  MP 
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
pelo Palácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode 
do Pilar Único e pelo Templo da Literatura, a primeira uni-
versidade do país. Almoço em restaurante local. De tarde, 
visita do “museu-prisão” Hoa Lo, um lugar que se transfor-
mou, durante a Guerra do Vietname, num verdadeiro Hilton 
de Hanoi, “alojando” centenas de pilotos e militares nor-
te-americanos. Visita do Templo Ngoc Son e  realização de 
um emocionante passeio em riquexó pelo centro histórico. 
Ao final da tarde, assistência a um peculiar espetáculo de 
marionetas sobre a água. Regresso ao hotel e alojamento.

6º/7º DIA:  HANÓI - HALONG BAY  PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
km, 3 horas e meia de viagem), Património da Humani-
dade e cenário de grande beleza natural. Durante o traje-
to, aprecie uma paisagem composta por terras agrícolas 
do delta do Rio Vermelho, búfalos de água e campos de 
arroz, exemplos da vida rural do Vietname. Chegada à 
“Baía onde desceu o Dragão” e embarque num tradicio-
nal junco de madeira (embarcação típica) com almoço a 
bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas 
de formas características e cobertas de vegetação: Ilha da 
Tartaruga, Ilha do Cão, Ilha da Cabeça de Homem, entre 
outras. Tarde livre para relaxar com possibilidade de, caso 
a meteorologia o permita, tomar um banho nas águas ver-
de-esmeralda da baía. Jantar e alojamento a bordo. Nota: 
O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem aviso 
prévio.

7º/8º DIA:  HALONG BAY- HANÓI - DANANG - HOI AN  APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Pelas 10h30 - 11h00 des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e transfer ao aeroporto de Hanói para 
embarcar em voo com destino a Danang. Chegada e conti-

nuação para Hoi An (30 minutos de viagem). Alojamento. 

8º/9º DIA:  HOI AN  MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica deste importante por-
to comercial asiático cuja arquitetura e estilo de vida pouco 
mudaram nos últimos anos. Passeio pelo centro histórico, 
descobrindo os templos, as casas dos comerciantes e a 
ponte coberta japonesa, um dos grandes símbolos da cida-
de. Visita do museu de história “Sa Huynh” e de Phuoc Kien, 
um antigo pagode dedicado à deusa do mar, protetora dos 
navegadores. Almoço em restaurante local. Tarde livre para 
desfrutar da praia, passear pelo colorido mercado e/ou rea-
lizar compras. Alojamento.

9º/10º DIA:  HOI AN - HUE  MP
Pequeno-almoço. Saída em direção à antiga capital impe-
rial do Vietname, percorrendo Hai Van (mar de nuvens), 
uma impressionante passagem de montanha, e passando 
pela pitoresca praia de Lang Co. No caminho, visita do Mu-
seu Cham para admirar a maior coleção de esculturas deste 
povo indígena vietnamita. Chegada e almoço em restau-
rante local. De seguida, transfer ao hotel para check-in. Pela 
tarde, visita dos mausoléus dos imperadores Minh Mang e 
Khai Dinh. Alojamento.

10º/11º DIA:  HUE - HO CHI MINH  MP
Após o pequeno-almoço, realização de um passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume, um cenário único que 
inspirou poetas e pintores. Visita do Pagode Thien. De se-
guida, descubra a Cidadela Imperial, um enorme complexo 
feudal, e o Museu Real. Almoço em restaurante local. Em 
hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar em 
voo com destino a Ho Chi Minh. Sinta a energia pulsante 
dos modernos edifícios e arranha-céus, passeie pelas ave-
nidas coloniais e deixe-se hipnotizar pelo cheiro a incenso 
dos templos. Após a chegada, receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

11º/12º DIA:  HO CHI MINH (DELTA DO MEKONG)  MP
Pequeno-almoço. Partida para o espetacular Delta Mekong. 

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Luang Prabang

CAMBODJA

LAOS
2

Hanoi

Halong Bay

Hoi An

VIETNAME

Hue

Ho Chi Minh

12

2
1

Siem Reap
3

2

DATAS DE SAÍDA  

MAIO 2019 A ABRIL 2020

Saídas de Lisboa aos Sáb. (AS003B) ou aos Dom. (AS003C)

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO PATRIMÓNIO DA INDOCHINA I      AS003B - 17 DIAS

VOOS BASE

DATAS 4/5-13/7
24/8-14/9 20/7-17/8 21/9- 

18/4/2020
HOTÉIS STANDARD 3*/4*

Preço Base Lisboa 2445 2380 2575
Total com Taxas : 508 2953 2888 3083
Supl. Quarto Individual 405 405 450
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 240

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2610 2545 2810
Total com Taxas : 508 3118 3053 3318
Supl. Quarto Individual 560 560 665
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 305

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2930 2860 3215
Total com Taxas : 508 3438 3368 3723
Supl. Quarto Individual 805 705 950
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 450
Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

Sup. início no Laos entre 15-29 Dez e 12-26 Jan 2020 - consulte-nos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante em espanhol durante toda a viagem, exceto 
no barco em Halong em que não é permitido acesso ao guia e a 
tripulação é de idioma inglês.
Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 duplo + 1 individual)
Standard - 150   Superior - 160   Deluxe - 175 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
LAOS 36 USD*
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país

VIETNAME      25 USD* (simples) ou 50 USD* (entradas múltiplas)
Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local
CAMBODJA 35 USD*
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país

Passaporte com validade superior a 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo     *Valores orientativos

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

HALONG BAY

3 ou

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE
Luang Prabang Villa Chidara 3* Maison Dalabua 4* Xiengthong Palace 4*+ 

Hanói Adamas 3* Mercure Hanói 4* Nikko Hanói 5*

Halong Syrena Cruise Indochina Sails

Hoi An Silk Luxury 4* Hoi An 4* Royal Hoi An 5*

Hue Romance Hue 3*+ Eldora Hue 4* Pilgrimage Hue 5*

Ho Chi Minh Le Duy Grand 3* Paragon Saigon 4* Pullman 5*

Siem Reap Angkor Holiday 3* Tara Angkor 4* Angkor Palace 5*

SUPLEMENTOS AÉREOS
VIETNAME AIRLINES BASE  T
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, 
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e indicado o respetivo 
suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO PATRIMÓNIO DA INDOCHINA II      AS003C - 16 DIAS

VOOS BASE

DATAS 5/5-14/7
25/8-15/9 21/7-18/8 22/9- 

19/4/2020
HOTÉIS STANDARD 3*/4*

Preço Base Lisboa 2280 2215 2400
Total com Taxas : 508 2788 2723 2908
Supl. Quarto Individual 375 375 415
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 220

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2425 2355 2600
Total com Taxas : 508 2933 2863 3108
Supl. Quarto Individual 515 515 605
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 280

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2695 2630 2945
Total com Taxas : 508 3203 3138 3453
Supl. Quarto Individual 725 625 845
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 415
Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

Sup. início no Laos entre 16-30 Dez e 13-27 Jan 2020 - consulte-nos



WWW.VIAGENSTEMPO.PT WWW.VIAGENSTEMPO.PT22  I GRANDES VIAGENS I 2019  2019  |  GRANDES VIAGENS  I 23

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS003B/C 17 OU 16 12 OU 11 2.215 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 508€  TOTAL 2.723€

INÍCIO DO ITINERÁRIO AS003B - 17 DIAS

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Luang Prabang, via cidade (s) de conexão. Refeições e 
noite a bordo

2º DIA:  ... - LUANG PRABANG  SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso 
representante local. Transfer ao hotel para check-in. Depen-
dendo do horário de voo, tempo livre para descobrir uma 
das cidades tradicionais mais bem conservadas do sudeste 
asiático. Sinta a tranquilidade, encante-se com os templos 
dourados e deslumbre-se com as paisagens naturais desta 
pérola do Laos. Alojamento.

3º DIA:  LUANG PRABANG (ALDEIA DOS ELEFANTES)  MP
Pequeno-almoço. Excursão à Aldeia dos Elefantes, um 
santuário natural que protege os elefantes do trabalho pre-
cário, dando-lhes uma nova casa no vale do rio Nam Khan. 
Alimente-os com plátano (por conta própria) e realize um 
passeio de elefante através da floresta. Uma aventura fan-
tástica em direção ao rio Mekong, assumindo o papel de 
“mahout”, treinador de elefantes. Almoço em restaurante 
local. Tarde livre. Alojamento.

INÍCIO DO ITINERÁRIO AS003C - 16 DIAS

1º DIA:  LISBOA - ...
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Luang Prabang, via cidade (s) de conexão. Refeições e 
noite a bordo

2º DIA:  ... - LUANG PRABANG  SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nos-
so representante local. Transfer para o hotel para check-in. 
Dependendo do horário de voo, possível tempo livre. Alo-
jamento.

3º/4º DIA:  LUANG PRABANG  MP
Pequeno-almoço. Embarque num cruzeiro pelo rio Mekong 
com destino às grutas misteriosas de Pak Ou. Contemple 
as milhares de estátuas que representam o Buda a meditar, 
a ensinar e na posição de nirvana. Almoço em restauran-
te local. De tarde, visita do Museu Nacional, antigo Palácio 
Real, casa de uma extensa coleção de relíquias, incluindo 
a famosa Estátua de Buda e diversos presentes oferecidos 
por personalidades de diferentes cantos do mundo. Conti-
nuação até Wat Sane, Wat Mai e Wat Xien Thong, o mais 
famoso e belo templo do centro histórico, construído no 
século XVI. Descubra ainda Wat Visou e Wat Aham, pas-
se pela escola de belas artes e suba ao Mount Phousi para 
observar o pôr-do-sol sobre esta antiga cidade real e o Rio 
Mekong. Alojamento.

4º/5º DIA:  LUANG PRABANG (CASCATA DE KUANG SI) 
-   HANÓI  APA
Partida às 5h30 para acompanhar o ritual matutino dos 
monges, os quais saem dos pagodes para pedir comida. 
Iremos também realizar uma visita ao mercado local para 
ver a agitação e actividade do início da manhã. Regresso ao 
hotel para tomar o pequeno-almoço. De seguida, partida 
para a Cascata de Kuang Si. Desfrute das belas cascatas, 
de vários níveis, e aproveite para se refrescar nas piscinas 
naturais. Regresso a Luang Prabang. Em hora a combinar, 
transfer ao aeroporto e embarque em voo com destino a 
Hanói. Chegada e transfer em direção à cidade (1 hora). 
Check-in a partir das 14h. Tempo livre. Alojamento.

WAT XIEN THONG - LUANG PRABANG

TEMPLO BAYON - SIEM REAP

PATRIMÓNIO DA INDOCHINA I E II    LAOS, VIETNAME E CAMBODJA

5º/6º DIA:  HANÓI  MP 
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
pelo Palácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode 
do Pilar Único e pelo Templo da Literatura, a primeira uni-
versidade do país. Almoço em restaurante local. De tarde, 
visita do “museu-prisão” Hoa Lo, um lugar que se transfor-
mou, durante a Guerra do Vietname, num verdadeiro Hilton 
de Hanoi, “alojando” centenas de pilotos e militares nor-
te-americanos. Visita do Templo Ngoc Son e  realização de 
um emocionante passeio em riquexó pelo centro histórico. 
Ao final da tarde, assistência a um peculiar espetáculo de 
marionetas sobre a água. Regresso ao hotel e alojamento.

6º/7º DIA:  HANÓI - HALONG BAY  PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
km, 3 horas e meia de viagem), Património da Humani-
dade e cenário de grande beleza natural. Durante o traje-
to, aprecie uma paisagem composta por terras agrícolas 
do delta do Rio Vermelho, búfalos de água e campos de 
arroz, exemplos da vida rural do Vietname. Chegada à 
“Baía onde desceu o Dragão” e embarque num tradicio-
nal junco de madeira (embarcação típica) com almoço a 
bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando entre ilhotas 
de formas características e cobertas de vegetação: Ilha da 
Tartaruga, Ilha do Cão, Ilha da Cabeça de Homem, entre 
outras. Tarde livre para relaxar com possibilidade de, caso 
a meteorologia o permita, tomar um banho nas águas ver-
de-esmeralda da baía. Jantar e alojamento a bordo. Nota: 
O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem aviso 
prévio.

7º/8º DIA:  HALONG BAY- HANÓI - DANANG - HOI AN  APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Pelas 10h30 - 11h00 des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e transfer ao aeroporto de Hanói para 
embarcar em voo com destino a Danang. Chegada e conti-

nuação para Hoi An (30 minutos de viagem). Alojamento. 

8º/9º DIA:  HOI AN  MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica deste importante por-
to comercial asiático cuja arquitetura e estilo de vida pouco 
mudaram nos últimos anos. Passeio pelo centro histórico, 
descobrindo os templos, as casas dos comerciantes e a 
ponte coberta japonesa, um dos grandes símbolos da cida-
de. Visita do museu de história “Sa Huynh” e de Phuoc Kien, 
um antigo pagode dedicado à deusa do mar, protetora dos 
navegadores. Almoço em restaurante local. Tarde livre para 
desfrutar da praia, passear pelo colorido mercado e/ou rea-
lizar compras. Alojamento.

9º/10º DIA:  HOI AN - HUE  MP
Pequeno-almoço. Saída em direção à antiga capital impe-
rial do Vietname, percorrendo Hai Van (mar de nuvens), 
uma impressionante passagem de montanha, e passando 
pela pitoresca praia de Lang Co. No caminho, visita do Mu-
seu Cham para admirar a maior coleção de esculturas deste 
povo indígena vietnamita. Chegada e almoço em restau-
rante local. De seguida, transfer ao hotel para check-in. Pela 
tarde, visita dos mausoléus dos imperadores Minh Mang e 
Khai Dinh. Alojamento.

10º/11º DIA:  HUE - HO CHI MINH  MP
Após o pequeno-almoço, realização de um passeio de 
barco pelo romântico Rio Perfume, um cenário único que 
inspirou poetas e pintores. Visita do Pagode Thien. De se-
guida, descubra a Cidadela Imperial, um enorme complexo 
feudal, e o Museu Real. Almoço em restaurante local. Em 
hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar em 
voo com destino a Ho Chi Minh. Sinta a energia pulsante 
dos modernos edifícios e arranha-céus, passeie pelas ave-
nidas coloniais e deixe-se hipnotizar pelo cheiro a incenso 
dos templos. Após a chegada, receção e transfer ao hotel. 
Alojamento.

11º/12º DIA:  HO CHI MINH (DELTA DO MEKONG)  MP
Pequeno-almoço. Partida para o espetacular Delta Mekong. 
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14º/15º DIA:  SIEM REAP (TONLE SAP)  MP
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias flutuantes deste ecossistema natural e 
cultural único com mais de 100 variedades de aves aquáti-
cas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas junto 
aos mangais. No regresso paragem no Artisan d’ Angkor, 
centro que ajuda os jovens do país a manter vivo o artesa-
nato tradicional. Almoço em restaurante local. Regresso a 
Siem Reap e tempo livre. Alojamento.
Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonlesap. 
Como alternativa, visitaremos o Templo de Beng Mealea. 

15º/16º DIA:  SIEM REAP - ...  MP
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi-
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer.  
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo de regresso à sua cidade de origem, via cidade (s) 
conexão. Noite e refeições a bordo.

16º/17º DIA:  ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

TEMPLO BAYON - SIEM REAP
SUZHOU

PATRIMÓNIO DA INDOCHINA I E II    LAOS, VIETNAME E CAMBODJA 20192020

Entre a bordo de um barco (1h30 aproximadamente) que o 
levará até ao coração do Delta. Ao longo do dia, saboreie 
as frutas exóticas cultivadas nas hortas do Delta, prove o 
vinho de arroz caseiro, o mel e os caramelos de coco fei-
tos em fábricas familiares. Desembarque e realização de 
um passeio num carro “Xe Loi”, uma espécie de rickshaw. 
De seguida, viva uma experiência incrível numa pequena 
embarcação a remos, abrindo caminho por entre os canais.
Almoço em restaurante local e regresso a Ho Chi Minh por 
estrada. Visita panorâmica da cidade, passando pelo Palá-
cio da Reunificação (visita exterior),  pela Catedral de Notre 
Dame e pela antiga Estação de Correios. Alojamento.

12º/13º DIA:  HO CHI MINH - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Dia livre até à hora do transfer de saída.
Excursão opcional - Meio dia Visita aos Túneis de Cu Chi 
(sem almoço) – 40€ por pessoa
Em hora a combinar, transfer ao aeroporto para embarcar 
em voo com destino a Siem Reap, Cambodja. Chegada, 
receção pelo nosso representante e transfer ao hotel. Alo-
jamento.  

13º/14º DIA:  SIEM REAP (ANGKOR THOM - ANGKOR WAT)  
MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita da antiga 
capital Angkor Thom (século XII), explorando o Templo 
Bayon, o templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real 
com o Templo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o 
Terraço do Rei Leproso. Visita do impressionante Templo 
de Ta Prohm. Entre nas aventuras de Lara Croft no cenário 
onde foi gravado o filme Tomb Raider e fotografe as raízes 
que envolvem as ruínas do templo. Almoço em restaurante 
local. De tarde, visita do mais famoso de todos os templos, 
Angkor Wat, Património da Humanidade. Este enorme tem-
plo-montanha é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. Ao final da tarde, assista ao pôr-do-sol e veja o 
reflexo das cinco torres, representadas na bandeira do país, 
nas águas onde flutuam nenúfares e flores de lótus. Regres-
so ao hotel. Alojamento.

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Luang Prabang

CAMBODJA

LAOS
2

Hanoi

Halong Bay

Hoi An

VIETNAME

Hue

Ho Chi Minh

12

2
1

Siem Reap
3

2

DATAS DE SAÍDA  

MAIO 2019 A ABRIL 2020

Saídas de Lisboa aos Sáb. (AS003B) ou aos Dom. (AS003C)

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO PATRIMÓNIO DA INDOCHINA I      AS003B - 17 DIAS

VOOS BASE

DATAS 4/5-13/7
24/8-14/9 20/7-17/8 21/9- 

18/4/2020
HOTÉIS STANDARD 3*/4*

Preço Base Lisboa 2445 2380 2575
Total com Taxas : 508 2953 2888 3083
Supl. Quarto Individual 405 405 450
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 240

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2610 2545 2810
Total com Taxas : 508 3118 3053 3318
Supl. Quarto Individual 560 560 665
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 305

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2930 2860 3215
Total com Taxas : 508 3438 3368 3723
Supl. Quarto Individual 805 705 950
Supl. PC (+ 13 jantares extra) : 450
Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

Sup. início no Laos entre 15-29 Dez e 12-26 Jan 2020 - consulte-nos

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante em espanhol durante toda a viagem, exceto 
no barco em Halong em que não é permitido acesso ao guia e a 
tripulação é de idioma inglês.
Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 duplo + 1 individual)
Standard - 150   Superior - 160   Deluxe - 175 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
LAOS 36 USD*
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país

VIETNAME      25 USD* (simples) ou 50 USD* (entradas múltiplas)
Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local
CAMBODJA 35 USD*
Solicitado e emitido diretamente no aeroporto do país

Passaporte com validade superior a 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo     *Valores orientativos

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

HALONG BAY

3 ou

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE
Luang Prabang Villa Chidara 3* Maison Dalabua 4* Xiengthong Palace 4*+ 

Hanói Adamas 3* Mercure Hanói 4* Nikko Hanói 5*

Halong Syrena Cruise Indochina Sails

Hoi An Silk Luxury 4* Hoi An 4* Royal Hoi An 5*

Hue Romance Hue 3*+ Eldora Hue 4* Pilgrimage Hue 5*

Ho Chi Minh Le Duy Grand 3* Paragon Saigon 4* Pullman 5*

Siem Reap Angkor Holiday 3* Tara Angkor 4* Angkor Palace 5*

SUPLEMENTOS AÉREOS
VIETNAME AIRLINES BASE  T
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possível 
confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada circuito, 
será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e indicado o respetivo 
suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO PATRIMÓNIO DA INDOCHINA II      AS003C - 16 DIAS

VOOS BASE

DATAS 5/5-14/7
25/8-15/9 21/7-18/8 22/9- 

19/4/2020
HOTÉIS STANDARD 3*/4*

Preço Base Lisboa 2280 2215 2400
Total com Taxas : 508 2788 2723 2908
Supl. Quarto Individual 375 375 415
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 220

HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2425 2355 2600
Total com Taxas : 508 2933 2863 3108
Supl. Quarto Individual 515 515 605
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 280

HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2695 2630 2945
Total com Taxas : 508 3203 3138 3453
Supl. Quarto Individual 725 625 845
Supl. PC (+ 12 jantares extra) : 415
Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos

Sup. início no Laos entre 16-30 Dez e 13-27 Jan 2020 - consulte-nos


