Indochina 2019
Roteiro: Dubai, Singapura, Siem Reap, Ho Chi Minh, Cu Chi, Hanoi, Halong Bay e Bangkok.
Jan.12 – São Paulo
Apresentação no
Guarulhos às 21h.

Aeroporto

[-,-,-]
Internacional de

Jan.13– São Paulo / Dubai
[-,-,-]
Partida à 1h15, no voo Emirates 262, com destino a
Dubai. Chegada às 21h25, recepção e traslado ao
hotel.
Jan.14– Dubai
[ C , - , J]
Pela manha, meio dia de passeio pela cidade,
passando pela área de Bastakiya, parte antiga da
cidade. Continuaremos nosso passeio na travessia do
canal “Creek”, seguiremos ao mercado de especiarias
e de ouro, chegaremos à parte moderna da cidade,
atravessando a Avenida Sheikh Zayed, passando em
frente ao Burj Khalifa (prédio mais alto do mundo).
Pararemos também
na Praia de Jumeira
para fotos do grande
Hotel Burj Al Arab. Por
volta das 15h30, saída
para um emocionante safári pelo deserto, com jantar.
Retorno ao hotel.
Jan.15– Dubai/ Cingapura
[C,-,-]
Traslado ao aeroporto para embarque no voo EK 404
às 09h20 com destino a Cingapura. Chegada às 20h55
ao Aeroporto Internacional de Cingapura, recepção e
traslado ao hotel.
Jan.16 – Cingapura

[C,A,-]

Pela manhã, Dia todo de passeio pela cidade,
explorando o Distrito Civil, passando por Padang, pelo
Clube de Críquete, Parlamento, Corte Suprema e
Prefeitura. Visita ao Parque Merlion, onde é possível
tirar fotos com a estátua da figura mitológica que é
metade leão e metade peixe,
passeio na área do Hotel Marina Bay Sands subida na
Torre e ao jardim Marina Bay. Retorno ao Hotel.
Jan.17– Cingapura/ Siem Reap
[C,-,J]
Em horário adequado, traslado ao aeroporto para
embarque no voo
com destino a
Siem Reap, no
Camboja.
Chegada,
recepção
e
traslado ao hotel. Jantar de boas-vindas com
apresentação de dança Apsara.
Jan.18– Siem Reap
[ C , A, J ]
Visita ao famoso Templo Angkor Wat que levou 30
anos
para
ser
construído, com 5
torres e peças do
século
XII,
consideradas os únicos
exemplares da arte e
arquitetura Khmer. Almoço em restaurante local.
Jantar no hotel.
Jan.19- Siem Reap / Ho Chi Minh
[C,A,-]
Pela manhã visita ao Portão Sul de Angkor Thom e aos
templos Bayon, Ta Prohm, Phrah Khan e Neak Pean.
Visita ao centro de artesanatos e ao mercado local.
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Almoço em restaurante local. Em seguida, traslado ao
aeroporto para embarque em voo com destino a Ho
Chi Minh. Chegada, recepção e traslado ao Hotel.
Jan.20 – Ho Chi Minh / Cu Chi/ Ho Chi Minh [ C , -, D ]
Visita aos túneis da cidade de Cu Chi, um incrível
complexo de túneis subterrâneos usados durante a
guerra do Vietnã. Retorno a Ho Chi Minh. Almoço em
restaurante local por conta. Parte da tarde, visita ao
mercado de Bem Thanh. À noite, passeio de barco no
Bonsai River Cruise seguindo pelo Rio Saigon com
jantar estilo buffet apreciando as paisagens noturna
da cidade.
Jan.21 – Ho Chi Minh / Hanoi
[C,-,J]
Traslado ao aeroporto para embarque com destino a
Hanoi. Chegada, traslado e recepção no hotel. À tarde,
saída para visitar o Templo de Literatura, datado de
1070 e local da primeira universidade vietnamita.
Faremos também um passeio de riquixá (tipo de
triciclo dirigido por uma pessoa) pela cidade.
Jan.22 – Hanoi / Halong
[C,A,J]
Pela manhã, traslado a Halong, a 180 km a leste de
Hanoi. Chegada ao píer de
Halong em Bai Chay, um
trajeto através de ricas
terras agrícolas do delta
do
Rio
Rojo, suas
paisagens de campos de
arroz e búfalos de água,
exemplo de vida rural e tradicional, será o seu
primeiro encontro com o autentico Vietnam rural.
Embarque e almoço a bordo do tradicional barco
Bhaya . Após o almoço, navegação desfrutando das
paisagens das numerosas ilhas da Baia da Tartaruga,
Cabeça de Homem, etc. Demonstração da culinária
Vietnamita no Terraço Solarium. Acomodação a
bordo.
Jan.23- Halong / Hanoi
[C,-,J]
Continuação do cruzeiro com atividades opcionais de
Tai Chi no deck enquanto apreciamos as bonitas
paisagens de Trong, Trinh Nu e das cavernas Me Cung.
Será servido um brunch no deck e desembarque na
Baía de Halong. Prosseguimento ao Hotel The Ann
Hanoi.
Jan.24- Hanoi / Bangkok
[C,A,-]
Pela manhã traslado ao aeroporto de Hanoi para
embarque em voo com destino a Bangkok. Chegada,
recepção e traslado ao Hotel Amara Hotel Bangkok.
Após almoço em restaurante local, passeio em barco

pelos canais Thonburi, na parte oeste da cidade. E por
este rio, com seus numerosos canais que Bangkok foi
conhecida como a “Veneza do Leste”. Ao navegar
poderemos ver o estilo de vida ao largo dos canais de
Bangkok. Em seguida, retorno ao hotel.
Jan.25– Bangkok
[C,A,-]
Pela manhã, visita ao mercado flutuante “Damnoen
Saduak”, o mais importante e pitoresco da Tailândia, a
110 km de Bangkok. O passeio inclui visita ao Mercado
Mae Klong Train, o mais tradicional mercado de trem,
com grande variedade de produtos do dia-a-dia,
enfileirados em bancas ou mesmo no chão, beirando
os trilhos. Almoço local na beira do Rio Sampran. Em
seguida, visita a um vilarejo
tailandês que nos mostrará
um pouco da vida cotidiana
com performances de boxe
tailandês, danças locais,
show com elefantes, entre
outras atrações. Retorno ao hotel.
Jan.26 – Bangkok
[C,A,-]
Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo
Wat Traimit, onde está o Buda Dourado com 3 metros
de altura e 5 toneladas e meia de ouro maciço, ao
Templo Wat Pho, o maior e o mais antigo templo de
Bangkok, que abriga o Buda Reclinado e folheado a
ouro, ao Grande Palácio, que costumava ser a
residência da realeza, e ao belo Templo do Buda de
Esmeralda. Depois prosseguir para fazer compras no
James Gallery. Almoço no restaurante local.
Relaxamento com 2h de massagem tailandesa,
cortesia da Watanabe Tur. À noite, visitaremos o
bairro chinês Yaowarat, que é um dos destinos
gastronômico mais famoso do mundo. Nesta aventura
gastronômica, caminhará para explorar e provar a
cozinha local de vários restaurantes. Entre cada ponto
de degustação, poderá conhecer os animados
vendedores de loja de alimentos, escutar suas
histórias memoráveis e visitar monumentos religiosos
e culturais. Retorno ao hotel.
Jan.27 – Bangkok/ Dubai/ São Paulo
[C,-,-]
Dia todo livre para atividades independentes.
Late check out no hotel e traslado ao aeroporto para
o embarque com destino a Dubai.
Jan.28 – Bangkok/ Dubai/ São Paulo
[-,-,-]
Partida no voo EK 385 às 01h05 com destino a Dubai.
Chegada em Dubai às 05h00, e partida às 08h no voo
EK 261, com destino à são Paulo. Chegada em São
Paulo às 17h15
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Parte Aérea + Terrestre - Preços por pessoa em dólares americanos
APTO
TWN/DBL

Grupo Watanabetur

USD 6.820,00

SUPLEMENTO
SINGLE

Formas de pagamento

USD 1.470,00

conforme descrito abaixo

*Taxa de embarque USD 100,00.
*Para mínimo de 1 a 14 participantes preços sujeitos a alteração.

Sep.06’2018

Cidade

Noites

Hotel

Categoria

DUBAI

2

HILTON GARDEN INN MALL OF THE EMIRATES

Superior

SINGAPURA

2

ORCHARD PARADE HOTEL

Superior

SIEM REAP

2

SOKHA SIEM REAP RESORT

Deluxe garden

HO CHI MINH

2

CENTRAL PALACE HOTEL

Vista cidade

HANOI

2

LA BELLE VIE HOTEL

Deluxe

HALONG

1

BHAYA CRUISE

Deluxe

BANGKOK

3

HOTEL AMARA

Deluxe

Vôo

Data

Origem

EK 262

JAN.13

GUARULHOS

EK 404

JAN.15

EK 371
EK 261

VÔOS CONSULTADOS
Destino

Horário de Saída

Horário de Chegada

DUBAI

01h25

21h25

DUBAI

SINGAPURA

09h20

20h55

JAN.28

BANGKOK

DUBAI

02h00

06h00

JAN.29

DUBAI

GUARULHOS

08h00

17h15

Pacote Inclui:
- Passagem aérea internacional no trecho São Paulo/Dubai/Cingapura - Bangkok/Dubai/São Paulo em
classe econômica .
- Passagem aérea domestica em classe econômica no trecho Cingapura/Siem Reap/Ho Chi Minh/Hanoi/Bangkok,
a ser emitida e entregue pelo operador local;
- Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas. Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
- Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
- Traslados e passeios privativos (exceto opcionais), conforme descritos.
- Seguro de viagem Full GTA 17 dias (válido até 75 anos, acima dessa idade haverá adicional e/ou redução da
cobertura) Acima de 76 a 85anos acrrescimo de USD 40,00.
- Serviços de guia local falando espanhol .
- Guia acompanhante saindo do Brasil pela Watanabe tur.
Pacote Não Inclui:
- Despesas com vistos e documentações
- Gorjetas para guias e maleteiros
- Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.
Observação:
-O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
-Nas visitas aos templos e locais sagrados, os participantes deverão usar blusas que cubram os ombros e calças ou
saias compridas.
- Para os trechos internacionais da Emirates, o passageiro terá direito a duas bagagens de até 23 kg cada, e uma
bagagem de mão de 7kg no máximo, por pessoa.
Nos trechos aéreos internos, o limite de bagagem pode variar de 15 a 20 kg (1 mala por pessoa).
- Necessário a vacina febre amarela internacional.
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O roteiro e as condições estão sujeitos a alteração sem prévio aviso e os lugares sujeitos a disponibilidade no
momento da reserva.
Informações Gerais:
Reservas e pagamento terrestre (GRUPOS):
* Para reservas, é necessário sinal USD 300.00 .
* Cópias dos passaportes válidos;
* O saldo deve ser quitado até 65 dias antes do embarque.
Formas de pagamento:
- À vista em dinheiro ou depósito;
- Ou parcelado com 30% de entrada + extras e taxas (em dinheiro ou depósito) e saldo de 4 vezes sem juros no cartao
Visa, Master e Dinners .
* Os valores são convertidos em reais ao nosso câmbio do dia do pagamento.
Nosso câmbio terrestre é atualizado diariamente em nosso site a partir das 11h30. Consulte: (11)5585-1485

Observações Importantes:
- O passaporte deve ter validade mínima de 06 meses a contar a partir da data de retorno ao Brasil;
- Verifique a necessidade de vistos e vacinas exigidos por cada país antes de visitá-lo;
- Em caso de necessidade de Certificado Internacional de Vacina Contra Febre Amarela, o mesmo deverá ser providenciado com,
no mínimo, 11 dias antes do embarque.
- Verifique as condições gerais de cobertura da assistência de viagem, caso esteja incluído no pacote.

Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

