Grande Giro do Oriente

A partir de 3.450 $

Japão, Hong Kong, Vietnã, Camboja e Bangkok
10 ou 19 Dias

5
2

Visitando: Tóquio / Hakone / Nara / Quioto / Hong Kong / Hanoi / Baia de Halong / Siem Reap / Bangkok
INTRODUÇÃO

Saídas 2019 / 2020

A TÓQUIO: SEXTAS-FEIRAS
2019

2020

Maio

10, 24, 31

Agosto

Junho

7, 14, 21, 28

Setembro 6, 27

23, 30

Julho

5, 19, 26

Outubro

13, 20, 27

4, 25

Dia 1º (Sex): Tóquio (Japão)
Chegada ao Aeroporto Internacional de Narita
(NRT) e após procedimentos de imigração, assistência e traslado para o hotel. Acomodação.
Dia 2º (Sáb): Tóquio
Café da manhã. Visita panorâmica de Tóquio, que
inclui o Santuário Xintoísta de Meiji, a Praça do
Palácio Imperial, o Templo Senso-Ji e a rua comercial Nakamise e Ginza. Regresso ao hotel por
conta própria. Tarde livre. Acomodação no hotel.
Dia 3º (Dom): Tóquio / Hakone / Tóquio
Café da manhã. Dia inteiro de visita a Hakone.
Chegaremos para visitar o seu Parque Nacional,
onde faremos um mini-cruzeiro no Lago Ashi * e
uma subida ao Monte Komagatake por teleférico **. A partir daqui você terá uma vista maravilhosa de Hakone e do Monte Fuji. Visita do Vale
Owakudani. Almoço. Retorno pelo tarde para
Tóquio, restante da tarde livre e acomodação no
hotel. * No caso do barco não poder operar por
causa do tempo, a visita alternativa será o Hakone-jinja e o Santuário de Hakone Sekishoato ** A
partir de abril de 2019, será alterada a visita de
teleférico para o Monte Komagake, museu a céu
aberto, que exibe suas obras de arte japonesas
nos extensos jardins.
Dia 4º (Seg): Tóquio / Kyoto / Nara /
Kyoto
Café da manhã. Traslado para a estação de Tóquio paraviajarmos de trem-bala até Quioto.
Chegada a Quioto e saída para Nara pela estrada, mas antes pararemos para visitar o Santuário de Fushimi Inari. Chegada a Nara e visita
ao Templo Todai-ji com sua estátua de Buda e
o Parque Nara. Retorno para Quioto e acomodação no hotel.
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Março

Dia 5º (Ter): Quioto
Café da manhã. Dia inteiro de visitas que incluem
o templo de Ryokan, o templo de ouro Kinkaku-ji
e o Templo Sanjusangendo. Almoço. Andar pelo
tradicional bairro de Gion com suas casas baixas
de madeira, casas de chá e suas ruas estreitas.
Restante da tarde livre. Acomodação no hotel.
* A partir de abril de 2019 no lugar da visita ao
Templo de Ryoanji, será incluído em seu lugar a
visita do Templo Tenryuji e da Floresta de bambu
em Arashiyama.
Dia 6º (Qua): Quioto
Café da manhã. Dia livre a sua disposição para
seguir conhecendo a cidade ou fazer uma excursão opcional de Hiroshima e Miyajima por trembala. Acomodação no hotel.
Dia 7º (Qui): Quioto / Hong Kong
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para
sair em o vôo para Hong Kong (vôo não incluído).
Traslado para o hotel. Acomodação no hotel.
Dia 8º (Sex): Hong Kong
Café da manhã. Visita panorâmica da cidade,
incluindo o Cais dos Pescadores de Aberdeen,
uma próspera cidade conhecida por seus magníficos restaurantes flutuantes, a Repulse Bay, que
tem as praias mais populares da cidade e Victoria
Peak. Acomodação no hotel.
Dia 9º (Sáb) Hong Kong
Café da manhã. Dia livre a sua inteira disposição.
Acomodação no hotel.
Dia 10º (Dom): Hong Kong
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto para pegar o voo de partida

Ótima viagem para admirar e conhecer os lugares mais atraentes do Oriente. Começaremos
descobrindo a cidade mais cosmopolita da Ásia: Tóquio, seus edifícios ao lado de seus
templos. As paisagens do Monte Fuji de Hakone, os lugares tradicionais da cultura japonesa
em Nara e Quioto, de onde teremos a oportunidade de visitar Hiroshima e o santuário com
Tori sobre o mar de Miyajima. Em Hong Kong descobriremos a versão peculiar da China na
antiga colônia britânica. Possibilidade de prolongar a viagem para visitar o norte do Vietnã
e descobrir a paisagem mais emblemática de todo o Oriente, a Baía de Halong. A grande
herança do reino de Khemer no Camboja visitando os Templos de Angkhor ao lado da cidade de Tonle Sap. Terminaremos nossa viagem em Bagkok, cidade movimentada com seus
templos e mercados

(não incluído). Fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem!
Opção Norte do Vietnã e Camboja com
Bangkok
Dia 10º (Dom): Hong Kong / Hanói
(Vietnã)
Café da manhã. No horário combinado, traslado ao aeroporto para pegar o voo de partida
(não incluído). Chegada ao aeroporto de Hanói.
Traslado para a cidade e acomodação no hotel
(disponibilidade de quartos a partir das 14:00).
Tarde livre.
Dia 11º (Seg): Hanói
Café da manhã. Em seguida, visita de Hanói.
Inclui Ho Chi Minh Mausoleum (visita exterior),
a casa de Ho Chi Minh em palafitas, o Palácio
do Governador (visita exterior), o One Pillar Pagoda e o Templo da Literatura, a primeira universidade do país fundada em 1070. Almoço.
Mais tarde, vamos para o museu da prisão Hoa
Lo, conhecida como “Hilton” por centenas de
prisioneiros americanos que foram presos de 54
para 73. Continuamos a Ngoc Son Temple no
meio do lago Hoan Kiem ou lago Espada Restaurada. Faremos um passeio em xiclo por Hanoi
Old Quarter também conhecido como o bairro
das 36 ruas que já foi conhecida por artesãos e
oficinas de uma determinada profissão. Vamos
assistir a um show de marionetes tradicional na
água. Regresso ao hotel e acomodação.
Dia 12º (Ter): Hanói / Baía de Halong
Café da manhã. Saída pela estrada para a Baía
de Halong, declarada Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Chegada e embarque
a bordo de um tradicional barco de madeira

“junco”. Almoço a bordo. Depois do almoço,
continuaremos navegando e descobrindo as
numerosas ilhas da Baía como a da Tartaruga, a
do Cachorro, Cabeça do homem, etc. Jantar e
acomodação a bordo.
NOTA: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alterações sem aviso prévio.
Dia 13º (Qua): Baía de Halong / Hanói
Os madrugadores podem participar da demonstração de Taichi na ponte superior. Na volta serviremos um café da manhã leve, e mais tarde um
esplêndido brunch e tudo isso continuando com
a navegação através da miríade de ilhas e ilhotas
e visitando os pontos mais importantes. Desembarque e retorno a Hanói pela estrada. Chegada
e acomodação no hotel.
Dia 14º (Qui): Hanói / Siem Reap (Camboja)
Café da manhã. No horário indicado, traslado
ao aeroporto para pegar o voo para Siem Reap
(não incluído). Na chegada, recepção, traslado e
acomodação no hotel.
Dia 15º (Sex): Siem Reap / Angkor Thom
/ Angkor Wat / Siem Reap
Café da manhã. Começamos com a visita de
Angkor Thom. Saída em Tuk-Tuk (um tipo de
moto-carro, um veículo muito típico no Camboja)
em direção ao portão sul do complexo, com suas
impressionantes estátuas representando o movimento do oceano. A antiga capital de Angkor
Thom (Século XII), o templo de Bayon, único por
suas 54 torres decoradas com 200 rostos sorridentes de Avolokitesvara, os Phimeanakas e os
terraços do rei leproso e elefantes, bem como as
câmeras real. Vamos continuar com o Ta Prohm
um dos templos mais espetaculares da região,
que tem sido mantido relativamente o mesmo de
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Hong Kong

quando foi descoberto e ainda mantém muito do
seu mistério. Almoço À tarde, traslado de ônibus
para visitar o mais famoso de todos os templos
Angkor Wat estabelecido como Património Mundial pela UNESCO. O complexo deste templo
abrange 81 hectares, comparáveis em Palácio Imperial de Pequim. Os cinco conhecidos Torres são
parte da bandeira do Camboja. Ela representa os
5 picos de Meru, as paredes que os cercam são as
montanhas e o vale que os rodeia o oceano. Esta
obra de arte do século XII é considerado entre
os historiadores da arte, o primeiro exemplo de
arquitetura clássica e arte Khmer No final, contemplaremos o pôr do sol ao longo Angkor Wat.
Regresso ao hotel e acomodação.

tarde, visitaremos o complexo do templo Roulos:
o Preah Ko, o templo da montanha Bakong e o
templo Lolei, localizado no meio de uma antiga
reserva de água ou Baray. Este conjunto de templos data do final do século IX e é um esplêndido
exemplo da arte Khmer. Eles representam os restos mortais de Hariharalaya, a primeira capital do
grande império de Angkor na era Khmer. Transfer para o aeroporto. Partida em voo para Bangkok (voo internacional não incluído). Chegada
em Bangkok e traslado do hotel. Acomodação.
Nota: Voo recomendado a partir das 18:30.

Nota: De março a agosto, devido ao nível da
água, não é conveniente visitar o lago Tonlesap
de barco, visitaremos o Templo Beng Mealea,
um grande templo e acredita-se que seja um
precursor de Angkor Wat. Acomodação no hotel.

Dia 18º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita durante a manhã para
fazer um tour pelas principais avenidas de Bangkok, atravessando o movimentado bairro de
Chinatown até chegar ao centro histórico da
cidade onde visitaremos o Templo Wat Traimit
ou o Templo do Buda Dourado e que abriga
uma imagem de Buda de 5 toneladas de ouro
maciço. Também visitaremos o Templo Wat Pho,
conhecido por hospedar um dos maiores Budas
reclinados do mundo, com 46 metros de comprimento. Na volta ao hotel, visitaremos a fábrica
estatal de pedras preciosas. Restante da tarde
livre para percorrer a cidade por conta própria ou
aproveitar de uma excursão opcional do Grande
Palácio ou desfrutar de algum dos múltiplos mercados. Acomodação no hotel.

Dia 17º (Dom): Siem Reap / Bangkok
(Tailândia)
Café da manhã. Visita dos templos: Bantey Srei
e Bantey Samre, dedicados a Shiva. Almoço. À

Dia 19º (Ter): Bangkok / Phuket
Café da manhã. Na hora marcada traslado ao
aeroporto e fim dos nossos serviços. Até uma
próxima viagem.

Dia 16º (Sáb): Siem Reap
Café da manhã. Visita do Tonlesap, o maior lago
do sudeste da Ásia. Embarcaremos em um barco
tradicional para descobrir as aldeias flutuantes
deste lendário lago. No caminho de volta paramos no Artisans D’Angkor - um centro que
ajuda jovens carentes do Camboja a manter o
artesanato tradicional. Almoço. Retorno ao hotel
e tempo livre. Acomodação no hotel.

Cidade

Halong 1

11-31 Oct

3

2

TAILANDIA

Bangkok
2

Siem Riep 3
CAMBOYA

3 Hong Kong

SI

O Tour Inclui

Opcão 10 dias: Japão e Hong Kong
• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto com assistência (exceto hotel/aeroporto em Tóquio).
• Trens de alta velocidade Tóquio-Quioto.
• Transporte em veículos com ar-condicionado com guias locais falando espanhol.
• Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restaurantes locais.
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário.
• 1 mala por pessoa.
• Seguro de assistência Mapaplus.
Opcão 19 dias: Extensão Vietnã, Camboja e Bangkok.
• Traslado aeroporto-hotel-aeroporto.
• • Acomodação nos hotéis indicados ou similares.
• Café da manhã e refeições conforme indicadas no itinerário podendo ser no hotel ou em restaurantes locais.
• Visitas segundo itinerário com guia local em espanhol, com exceção da acomodaçao no junco na
Baía de Halong, onde serão atendidos pela tripulação em inglês.
• Parte terrestre segundo programa em carro/mini ônibus em serviço regular com ar-condicionado.
• Entrada as visitas mencionadas no itinerário. Espetáculo de marionete sobre a água.
• Passeio em xiclo e barco compartilhado na Baía de Halong.
• Uma garrafa de água por dia de excursão no Vietnã.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.
• Por favor, consultem suplemento para voos com chegada a Tóquio posterior as 22:00 e com saídas
de Osaka antes das 10:00. Assim como, a chegada no aeroporto de Haneda (HND).
• Consultem preços para o período de Natal e Reveillon.
Suplemento voos internos
$

Suplemento Hotel Hong Kong
Duplo
111$

Kyoto

VIETNAM

Hotéis
Hotel New Otani Tóquio, Garden Tower 4*
Hotel Park Hong Kong 4*
Hotel Mercure Hanoi 4*
Barco Indochina Sails – Superior
Hotel Tara Angkor 4*
Hotel Narai 4*

$

Tóquio

Hanoi 3

• Gastos pessoais, bebidas, gorjetas, vistos, etc.
• Visitas e excursões não mencionadas no itinerário.

Hotéis previstos ou similares
Tóquio
Hong Kong
Hanoi
Halong
Siem Reap
Bangkok

CHINA

(sujeito a modificações)

Individual
222$

170 $
180 $
130 $

Voo Hong Kong / Hanoi
Voo Hanoi / Siem Reap
Voo Siem Reap / Bangkok

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada

Iti. MM834
Maio: 10, 17, 24
Maio: 31, Junho: 7, 14, 21, 28; Julho: 5
Julho: 19, 26
Agosto: 23
Agosto: 30; Setembro: 6
Setembro: 27
Outubro: 4
Outubro: 25; Março: 20
13 Março
Março: 27

Pacote 9 noites
Duplo

3.615
3.450
3.615
3.615
3.575
3.575
3.875
3.990
3.740
4.160

Pacote Completo
Sup. Indv.

1.495
1.325
1.495
1.495
1.455
1.455
1.750
1.785
1.620
2.080

Duplo

5.055
4.850
5.015
5.050
5.010
5.165
5.460
5.575
5.325
5.745
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Sup. Indv.

2.115
1.950
2.115
2.115
2.075
2.150
2.450
2.485
2.320
2.780
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