
Excursões Century Travel 2019 

SUDESTE ASIÁTICO 
Singapura, Vietnã, Camboja & Tailândia 

Data de saída: 09 de novembro de 2019 – 19 dias de viagem 
 

Destaques da excursão 
Singapura, Hanoi, Halong Bay, Ho Chi Minh City, Cu Chi, Siem Reap,  

Angkor Wat, Angkor Thom, Ayutthaya & Bancoc 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
      
    
 
   
      
      O PACOTE INCLUI 
 Passagem aérea da Emirates Airline em classe econômica  
 Passagem aérea na Ásia em classe econômica 
 Pernoite nos hotéis mencionados ou similares com impostos locais inclusos 
 Café da manhã nos hotéis, 12 almoços e 4 jantares 
 Ônibus privativo com guia local falando espanhol 
 Ingresso dos pontos turísticos citados no programa 
 Seguro de viagem com cobertura médico-hospitalar de até US$ 60.000,00 
 Acompanhamento de guia brasileiro durante toda a viagem para grupo com mínimo de  

 15 passageiros 
 

 
PREÇOS POR PESSOA (em dólar americano)  

 Valores válidos para mínimo de 15 participantes 
ACOMODAÇÃO EM 

APARTAMENTO INDIVIDUAL  DUPLO TRIPLO 

PACOTE AÉREO E TERRESTRE USD 8.390 USD 6.850 USD 6.820 
PACOTE TERRESTRE USD 7.190 USD 5.650 USD 5.620 

Taxas de embarque (valor válido para reserva aérea de Grupo) USD 350 
* Conversão do Dólar Americano para Reais pelo câmbio turismo de venda do dia do pagamento 

Forma de pagamento:  25% de entrada (à vista no cheque ou depósito bancário) + saldo 
em até 3 parcelas sem juros nos cartões Visa, Mastercard e Amex 

 
 

Consulte seu Agente de Viagem! 

 



ROTEIRO DE VIAGEM – Saída 09 de novembro de 2019         = café da manhã   = almoço     = jantar 

1 
09/11 
sáb Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos, Terminal 3. 

2 10/11 
dom 

SÃO PAULO    DUBAI 
01:25 – Embarque no voo EK262 (Emirates) com destino a Dubai. 22:55 – Chegada ao aeroporto de Dubai. 

3 
11/11 
seg 

DUBAI    SINGAPURA  (Concorde Hotel Singapore) 
01:25 – Embarque no voo EK432 com destino a Singapura. 12:10 – Chegada, recepção e traslado ao hotel.  

4 12/11 
ter 

SINGAPURA     -- (Concorde Hotel Singapore) 
Dia de passeio incluindo: National Orchid Garden, Parque Merlion, com sua famosa estátua do animal mítico que 
simboliza a cidade,  Chinatown e Little India. A seguir, travessia em bondinho (cablecar) até a Ilha Sentosa para conhecer  
uma das maiores coleções de animais aquáticos do mundo, o Sea Aquarium. Restante do tempo livre.   

5 
13/11 
qua 

SINGAPURA    --  (Concorde Hotel Singapore) 
Pela manhã, visita à estufas do Garden By the Bay, um jardim botânico de design e projeto arquitetônico ousado e 
moderno que abriga as Supertrees, jardins verticais que coletam água da chuva e geram energia solar, e a Marina Bay 
Sands Sky Park. Tarde livre para caminhar pela Orchard Road, principal via comercial da cidade. 

6 14/11 
qui 

SINGAPURA    HANOI (VIETNÃ)   -- --  (Meliá Hanoi Hotel) 
Manhã livre (check-out até 12h). Traslado ao aeroporto e embarque em voo para Hanoi. Chegada e traslado ao hotel. 

7 15/11 
sex 

HANOI    HALONG BAY       (Huong Hai Sealife Cruise)  
Saída para Halong Bay, Patrimônio Mundial da Unesco. Ao chegar na baía, início de cruzeiro de barco para desfrutar de 
um espetacular cenário de mais de duas mil ilhas de formação calcária, cobertas por vegetação, que se elevam das serenas 
águas verde-esmeralda do Golfo de Tonkin. Pernoite no barco. 

8 16/11 
sáb 

HALONG BAY    HANOI    -- (Meliá Hanoi Hotel) 
Desembarque do barco e retorno a Hanoi. Ao chegar, visita incluindo Old Quarter (a parte antiga da cidade), o mural da 
cidade e Water Puppet Show, um espetáculo tradicional de marionetes. Traslado ao hotel. 

9 
17/11 
dom 

HANOI    HO CHI MINH CITY (antiga Saigon)   -- (Saigon Majestic Hotel) 
Pela manhã, visita ao Mausoléu de Ho Chi Minh (o herói da independência), a aérea externa do Palácio Presidencial, ao 
Pagode de Um Pilar e passeio panorâmico pela Opera House, Lago Hoan Kiem e Templo Ngoc Son, chamado de Templo 
da Montanha de Jade. Traslado ao aeroporto para embarque em voo para Ho Chi Minh City. Chegada e traslado ao hotel.  

10 18/11 
seg 

HO CHI MINH CITY    CU CHI    HO CHI MINH CITY      (Saigon Majestic Hotel) 
Dia de visita aos túneis de Cu Chi (a 70km de Ho Chi Minh City), um surpreendente complexo de túneis subterrâneos 
usados durante a Guerra do Vietnã. No retorno, visita ao museu da guerra do Vietnã e ao Mercado Ben Thanh. À noite, 
cruzeiro pelo Rio Saigon com jantar a bordo. 

11 
19/11 
ter 

HO CHI MINH CITY    SIEM REAP (CAMBOJA)    -- (Prince D’Angkor Hotel)  
Visita panorâmica pela cidade, passando pela Catedral de Notre Dame, Correio Central, Palácio da Reunificação e Opera 
House (parte externa) com término no aeroporto para embarque com destino a Siem Reap. Chegada e traslado ao hotel.  

12 
20/11 
qua 

SIEM REAP      (Prince D’Angkor Hotel) 
Dia de passeio utilizando tuk-tuk (triciclo motorizado com cabine) para visitar o magnífico complexo de Angkor, a capital 
do antigo império khmer (séc. 9º ao séc. 15). Primeira parada no Portão Sul para conhecer Angkor Thom - construído no 
final do séc. 12, que hospeda as esculturas enigmáticas de Bayon. Prosseguimento para  Baphuon, Terraço dos Elefantes 
e o Terraço do Rei Leproso. Continuação para o Templo Ta Prohm, famoso pelas árvores que crescem sobre as ruínas. 
Tarde livre. À noite, jantar com show de dança tradici0nal Apsara. 

13 21/11 
qui 

SIEM REAP    --  (Prince D’Angkor Hotel)  
Pela manhã, visita a Les Chantiers-Écoles Artisans D’Angkor - uma organização social de ensino de artesanato em madeira 
e escultura em pedra no estilo tradicional da arte cambojana - e a Angkor Silk Farm, local de produção da seda khmer. À 
tarde, visita ao maior monumento religioso do mundo: Angkor Wat, construído no início do séc.12. 

14 
22/11 
sex 

SIEM REAP    BANCOC (TAILÂNDIA)      (Royal Orchid Sheraton Hotel) 
Saída do hotel, visita ao Museu Nacional de Angkor e traslado ao aeroporto para embarque em voo para Bancoc. Chegada 
e traslado ao hotel. À noite, jantar com show de dança tradicional tailandesa. 

15 23/11 
sáb 

BANCOC   -- (Royal Orchid Sheraton Hotel) 
Dia de passeio visitando Wat Pho (Templo do Buda Reclinado) e o Grande Palácio que, além de ser um dos mais belos 
exemplos das cortes de Sião (nome anterior da Tailândia), abriga o maravilhoso Buda de Esmeralda, o mais venerado no 
país (*). Término do passeio no grande complexo comercial Central World Plaza. Retorno ao hotel por conta própria. 

16 
24/11 
dom 

BANCOC    MERCADO FLUTUANTE DAMNOEN SADUAK    BANCOC    --(Royal Orchid Sheraton Hotel) 
Pela manhã, passeio no Mercado Flutuante Damnoen Saduak, o mais importante e pitoresco mercado do país.                             
Tarde livre. Sugestão para final da tarde/noite: Asiatique, um shopping de rua em Bancoc. 

17 25/11 
seg 

BANCOC   AYUTTHAYA    BANCOC    --  (Royal Orchid Sheraton Hotel) 
Saída do hotel para conhecer Ayutthaya, antiga capital da Tailândia localizada a 80km de Bancoc. Visita ao Palácio de 
Verão e ao templo Wat Mahathat, famoso pela imagem da cabeça de Buda abraçada pelos galhos de uma árvore. Retorno 
por volta das 15h. Restante do tempo livre. 

18 26/11 
ter 

BANCOC   -- --  (Royal Orchid Sheraton Hotel) 
Dia livre (late check-out do hotel).  À noite, em horário adequado, traslado para o aeroporto.  

19 27/11 
qua 

BANCOC    DUBAI   SÃO PAULO 
02:00 – Embarque no voo EK385 com destino a Dubai. 06:00 – Chegada a Dubai. 08:00 – Conexão com o voo EK261 para 
São Paulo. 17:15 – Desembarque em São Paulo no Aeroporto Internacional de Guarulhos (Terminal 3).  

(*) Nota: Consultar código de vestimenta para visita em templo. 
www.centurytravel.com.br 


