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A ICÁRION nasce da experiência de um grupo de
profissionais do turismo convencidos que é possível
inovar na forma de trabalhar, mantendo a essência
de realizar os sonhos dos seus clientes. Esta forma de
pensar coincide em pleno com a nossa matriz, o Grupo
Hoteleiro Iberostar.

Personalização. O mundo das viagens deve adaptar-se
aos tempos atuais, aproveitando as novas tecnologias
para fazer chegar a cada Cliente um produto turístico
personalizado, pensado em satisfazer as suas
necessidades e responder a qualquer desejo. Um
produto adaptado ao público jovem e ao sénior, aos
que viajam sozinhos ou aos que preferem em grupo,
aqueles que querem descansar numa praia ou que
querem conhecer outra cultura.
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Eficácia. Desenhámos para os nossos Clientes o nosso
site e o nosso sistema de reservas online, onde cada
Cliente pode encontrar, através de uma segmentação
temática, a viagem que melhor se adapte às suas
necessidades e a obter um preço baseado em
disponibilidades reais dos serviços.

Sustentabilidade. Estamos conscientes que a
Sustentabilidade hoje em dia é uma obrigação tanto
individual como coletiva, que devemos preservar o
que nos rodeia e que devemos conseguir com que
o turismo seja uma ferramenta de distribuição de
riqueza entre os mais desfavorecidos. Esta realidade
tem estado presente em todas as nossas decisões.

Orientação. Não nos esquecemos de um dos atores
fundamentais da nossa actividade, os Agentes de
Viagem, os nossos maiores aliados para conseguir
o êxito final de qualquer viagem. Para eles,
desenvolvemos uma secção privada que permitirá
dar aos viajantes uma informação muito mais ágil e
prática, no seu trabalho impagável na assessoria e
seleção de produtos.

NOSSOS VALORES
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A ICÁRION faz orgulhosamente parte do ADN da IBEROSTAR, a companhia
hoteleira espanhola mais comprometida com o meio ambiente. Com mais
de 80% dos seus hotéis em primeira linha de praia, a companhia centra os
seus objetivos na conservação do mares e oceanos, para contribuir com um
turismo cada vez mais sustentável.
Estando plenamente conscientes que necessitamos do planeta, não entendemos
o turismo se não for sustentável. Os nossos objetivos de crescimento
económico estão alinhados com os nossos objetivos que se baseiam em 3
eixos de sustentabilidade: social, económico e ecológico. Por esta razão, a
sustentabilidade é parte integrante da ICÁRION desde os seus primórdios.

Entre outras medidas que constam da linhas mestras
do nosso codigo de RSC destacamos as seguintes:
• Manter uma relação de confiança baseada no respeito
e benefício mutuo com os nossos fornecedores à
volta do mundo, priorizando a colaboração com
representantes locais para contribuir e criar valor
junto das comunidades onde operamos.
• Reduzir o uso dos plásticos em nossos escritórios.
• Digitalizar todos os processos internos
• Eliminar os catálogos impressos, editando-os
exclusivamente de forma virtual no nosso website.
• Substituir toda a documentação de viagem tradicional
por uma documentação digital através da nossa APP
de viajantes.

COMPENSAÇÃO DA NOSSA PEGADA DE CO₂
A actividade turística tem também um impacto negativo
nas alterações climáticas devido, entre outros motivos,
a emissão de gases com efeito de estufa na atmosfera,
especialmente durante o transporte aéreo.
É por esse motivo, além de contarmos com processos
internos mais sustentáveis, que na ICÁRION,
implementámos uma política de compensação de CO2.
Em todas as nossas viagens, está sempre incluída, sem
custo adicional para os nossos clientes, a compensação
das emissões de CO2 dos seus voos de forma a contribuir
para a reflorestação e conservação das florestas em
diferentes partes do mundo. Poderá descobrir os nossos
projetos de compensação de CO2 no nosso site.
Um passageiro ICARION é um viajante responsável!
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SUSTENTABILIDADE
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A App Icárion destaca dois dos
nossos pilares mais importantes:
sustentabilidade e digitalização. Esta
App irá guardar toda a documentação
da viagem, substituindo o modelo
físico tradicional de sacos de plástico
e documentos em papel, oferecendo
também informações muito mais
actualizadas e em tempo real,
permitindo que os nossos viajantes
estejam sempre ligados a todos os
prestadores de serviços.

NOTIFICAÇÕES
Não há necessidade de e-mail ou contas whatsapp.
• Notificações do horário e de embarque de voos
especiais.
• Informações dos guias sobre os horários de recolha
para transferes e excursões.
• Qualquer informação importante da agência ou da
Icárion

INFORMAÇÃO
• Acesso a ficha do destino.
• Links para representações de turismo do destino.
• Links para guia turistico do destino (espetáculos,
eventos especiais, etc.).
• Previsão meteorológica do destino em tempo real.
• Localização dos hotéis reservados, com informação
de como chegar lá, etc.

DOCUMENTAÇÃO DE VIAGEM
• Itinerário interativo.
• Bilhetes de avião.
• Links para obter cartões de embarque.
• Vouchers para o hotel e outros serviços.
• Apólice de seguro.
• Documentação própria da agência de viagens

CONTACTOS DIRETOS
• Telefone de assistência 24 horas.
• Companhia de Seguros.
• Receptivos locais
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E MUITO MAIS...

• Possibilidade de participar em concursos temáticos
(fotografia, desenho, etc.) de acordo com o destino.
• Informação sobre o impacto da pegada de CO2.
• Comentários e avaliação da viagem.

APP ICÁRION
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Na ICÁRION pensamos que cada viajante é único e para
o ajudar a eleger o programa que melhor se adapte a
cada um, toda a nossa programação está segmentada e
identificada de forma a facilitar a pesquisa.

A nossa programação incluí, entre outros, os seguintes
tipos de viagem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÁSIA 2022/23

Luas de mel
Viagens em família
Singles
Séniors +60
Praias paradisíacas
Grandes viagens
Circuitos clássicos europeus
Safaris fotográficos
Fly & drives
Viagens em privado e à medida
Circuitos exclusivos icárion
Luxo
Escapadas
Viagens de comboio
Cruzeiros e mini cruzeiros
Viagens gastronómicas
Férias ecológicas & glamping
Explorer

TIPOS DE
VIAGEM
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LUAS DE MEL
Uma seleção das viagens mais procuradas para
casais, mas também algumas novidades neste
segmento. Normalmente são viagens com uma
primeira parte a nível cultural ou de natureza,
seguida de uma estância na praia. Para os casais que
desejem apenas descansar, temos também estadias
nas melhores praias do mundo com uma vasta
seleção de hotéis.

VIAGENS EM FAMÍLIA
Viagens pensadas para que desfrutem os mais
pequenos e também os maiores. Contamos com
uma ampla seleção de viagens aos maiores e
mais incríveis parques de atrações do mundo,
completando-as com outras atividades na zona.
A nossa proposta de viagens em família é muito
variada, mas sempre baseada em experiências que
permitam que todos desfrutem.

SINGLES
Viagens pensadas para que ninguém se sinta sozinho
a viajar. Viagens em grupo de dimensão média que
facilita a integração de todos os membros, viagens
privadas, viagens de comboio ou cruzeiros, viagens a
um determinado evento, etc. Damos especial atenção
à negociação dos suplementos de quarto individual (ou
mesmo gratuidades) para esses programas.

SÉNIORS +60
Com base na nossa experiência,
oferecemos viagens que mais êxito
têm entre os jovens viajantes com
mais de 60 anos. As propostas são
muito variadas porque a vontade
de viajar deste amplo grupo
também é muito variada.

PRAIAS PARADISÍACAS
Oferecemos uma cuidada seleção hoteleira nas
melhores praias do mundo: desde as Maldivas até
à Maurícia, passando pelas Seychelles, Zanzibar,
Polinésia Francesa ou o Sudeste Asiático e as Ilhas
das Caraíbas. Nestas viagens, o hotel é o ingrediente
principal pelo que oferecemos apenas os melhores,
nas várias tipologias de quarto, para satisfazer as
necessidades de cada viajante.
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GRANDES VIAGENS
Os melhores itinerários dos cinco
continentes para que possa descobrir a
sua cultura, as suas paisagens e as suas
gentes, sob o prisma de uma seleção
criteriosa de fornecedores e serviços.

CIRCUITOS CLÁSSICOS EUROPEUS
Oferecemos uma forma diferente de conhecer
a Europa através dos nossos circuitos, com
uma seleção hoteleira cuidada e com um
profundo conhecimento de cada destino.

SAFARIS FOTOGRÁFICOS
Viagens que permitem desfrutar de uma exótica
fauna selvagem, de tribos locais, maravilhosos
pores-do-sol, gastronomia requintada e, ainda por
cima, combinadas com algumas das melhores praias
do mundo. Embora os safaris mais conhecidos e
procurados sejam no continente africano, também
podemos desfrutar de safaris na Índia (Tigres), Sri
Lanka (Yala), Indonésia (Orangotangos) e em vários
países da América do Sul.
FLY & DRIVES
Para os que preferem movimentar-se à
vontade, conduzindo um carro de aluguer,
oferecemos rotas por todo o mundo com
todos os serviços previamente reservados
e toda a informação necessária para que a
viagem seja um sucesso. E sempre com o
apoio dos nossos representantes no destino.
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VIAGENS DE COMBOIO
Oferecemos programas onde o comboio é o principal
protagonista, quer porque toda a viagem se realiza a
bordo ou porque é uma componente de um programa
mais vasto. Oferecemos programas nos melhores
e mais luxuosos comboios do mundo (Expresso do
Oriente, Palace on Wheels, The Rovos Rails, etc) e
também programas que incluem trajetos em comboio
como em Machu Picchu ou no Japão.

VIAGENS EM PRIVADO E À MEDIDA

A nossa equipa de especialistas pode tornar realidade
a viagem que sonhou, sempre com os melhores
serviços e a melhor qualidade. Oferecemos viagens
privadas em todo o mundo, a partir da seleção dos
representantes mais adequados em cada país e uma
equipa técnica que já fez milhares de viagens à medida
e que conhece o melhor para cada viajante.

CIRCUITOS EXCLUSIVOS ICÁRION
Viagens em que só participam os nossos
clientes, desenhadas por nós e que incluem
os serviços que pensamos melhor se
adaptarem aos gostos dos nossos clientes.
Normalmente o itinerário é fechado e tem
datas de saída específicas.

LUXO
Uma série de itinerários que incluem
serviços de gama alta para os que procuram
uma satisfação máxima. Selecionámos
os melhores hotéis, os melhores guias,
transportes e, sobretudo, as melhores
experiências, uma vez que o luxo se
encontra nos pequenos detalhes.

ESCAPADAS
Viagens curtas mais intensas a cidades
europeias ou noutros continentes.
Procuramos sempre mais do que o mais
clássico, avião + hotel, para conseguir que
a experiência seja muito mais completa.
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CRUZEIROS E MINI CRUZEIROS
Os amantes dos cruzeiros também
encontram na nossa programação
propostas muito interessantes de
cruzeiros ou mini cruzeiros, tanto
marítimos como fluviais.

GASTRONÓMICAS
A gastronomia faz parte de uma viagem e é um
especto cada vez mais relevante na hora de escolher
um destino ou um programa. Na nossa programação
encontra alguns programas com uma importante
orientação para a cozinha local, em destinos que nos
últimos anos se têm convertido em paraísos para os
paladares mais requintados, como o Peru, o Japão
ou a Índia.

FÉRIAS ECOLÓGICAS & GLAMPING
Selecionámos alguns programas a
pensar nos amantes da natureza e da
ecologia, contando com fornecedores
especializados e dedicados ao conceito da
sustentabilidade.

EXPLORER
Programas concebidos para quem quer viver novas
experiências, sair do caminho batido, afastando-se
do conceito tradicional de férias e alojamento em
hotéis convencionais. Viagens onde prevalece o
contacto com a população local, com um toque mais
físico por vezes, quer sob a forma de caminhadas ou
montanhismo ou onde poderá ficar num alojamento
que prioriza o contacto com a natureza.
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SUDESTE
ASIÁTICO
O exotismo, requinte, hospitalidade, luxo
asiático, praias exóticas, e tantos outros
atributos que fazem desta área do mundo um
paraíso para qualquer viajante. Propomos uma
grande variedade de itinerários culturais e
paisagísticos que lhe permitem finalizar a sua
viagem numa praia maravilhosa para descansar
antes de regressar a casa. Tailândia, Indonésia,
Malásia, Filipinas ou Singapura, locais cheios
de magia e exotismo para viajar em qualquer
época do ano. Venha descobri-los!
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HOTÉIS PHUKET
OLD PHUKET ****
Um hotel de estilo chino-português situado no coração de Karon é uma das
opções para que possa desfrutar da praia e das atrações da ilha. Com duas alas
distintas, a Sino tem um estilo colonial enquanto a Serene está desenhada para
oferecer todo o conforto aos seus hóspedes e tem uma decoração mais moderna.
Todos os quartos têm varanda com vista para a montanha, para a piscina ou para
o maravilhoso mar.

BANGKOK & PHUKET

KATATHANI ****
Situado em frente à praia, está localizado na famosa baía de Kata Noi e é um dos
poucos hotéis com acesso directo à praia. É o resort perfeito para aqueles que
querem alhear-se de tudo e ter ao mesmo tempo, tudo ao seu alcance. O hotel
tem duas alas diferentes de quartos, a Bhuri Wing com uma zona especial para
famílias e a Thani Wing com suites muito recomendáveis para casais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.075 €

Bangkok, Phuket

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Phuket ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Experiência “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” e
“Khao San Road”: noite para descobrir Bangkok com uma
vista panorâmica sobre o centro financeiro e comercial
desde a Mahanakorn Tower, o novo hit arquitetónico
icónico de Bangkok desenhado em forma de espiral.
Experiencie um dos maiores pisos de vidro do mundo
com uma altura de 310 metros desde o piso 78 e com
vistas panorâmicas de 360 graus. Seguimos a nossa visita
para o maior distrito de comida de rua, China Town.
Caminhando pelas suas bancas de comida, a maioria
lendárias, outras com estrelas Michelin, observaremos
o quão rápidos os chefes preparam os deliciosos menus.
O guia explicará todo o tipo de receitas, adereços, etc.
Continuação da nossa visita até à famosa Khao San Road
onde poderá encontrar bares, restaurantes, lojas, roupas,
comidas exóticas, lojas de tatuagens e massagens.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Phuket
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
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com destino a Phuket. Chegada e transfere para o hotel
selecionado. Alojamento.
Dia 6 Phuket
Pequeno-almoço. Dia livre em Phuket para desfrutar da
praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência
proposta:
· Excursão às Ilhas Phi Phi: saída em direção ao porto de
Phuket para embarque numa lancha rápida em direção
às famosas ilhas Phi Phi. No caminho, paragem nas
águas cristalinas de Pileh Cove para nadar, visita à Viking
Cave, casa onde as andorinhas produzem “ninhos de
pássaros”. De seguida veremos a Monkey beach. Seguimos para Hin Klang (um grande recife de coral) para
ver a magnífica vida marinha. Chegada à ilha Phi Phi e
almoço. Mais tarde, exploraremos a ilha Bamboo onde
poderá desfrutar da praia (perto da praia tem também
um recife de coral espetacular). Poderá também nadar
nas águas cristalinas da Ilha Khai Nok ou da Ilha Rangyai
(dependo da maré e das condições climatéricas). Regresso de lancha rápida a Phuket.
· Excursão à baía de Phang Nga (James Bond Island): saída
em lancha rápida até à baía de Phang Nga onde veremos
a ilha de Hong e poderá praticar canoagem entre as
grutas. Visita à ilha Khao Tapu e Ping-gan, também conhecida como a “James Bond Island” pois foi nela que se
filmou parcialmente o filme “O Homem da Pistola Dourada”. Visitaremos também Koh Panyi, uma povoação
muçulmana cuja aldeia está construída com pilares sob
a água. Almoço buffet numa aldeia de casas construídas
tradicionalmente sobre as formosas águas azul-esverdeadas da costa de Koh Panyi. Descubra a natureza
secreta da Magrove Cave e da Diamond Cave em Panak
Island ao andar de canoa entre as grutas. Na ilha de Na
Ka haverá tempo para relaxar um pouco, apanhar sol e
nadar antes de regressar a Phuket no final da tarde.
Dias 7 - 8 Phuket
Pequeno-almoço. Dias livres em Phuket.
Dia 9 Phuket - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Phuket. Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal (com
escala). Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

RENAISSANCE *****

ANANTARA MAI KHAO ***** LUX

Escape para este paraíso tropical no meio da ilha de Phuket. O Renaissance
disponibiliza quartos e villas à beira-mar, com serviço de luxo, restaurantes, bares,
spa, praia e piscina, que irão deliciar os hóspedes.

Está localizado no extremo norte da ilha de Phuket, numa praia dourada localizada
ao lado de um exuberante parque nacional. Todas as villas com piscina estão
agrupadas em torno de uma lagoa ao estilo das aldeias do sul da Tailândia,
oferecendo-lhe um oásis privado em Phuket. Praticar yoga ou muay thai na praia
de madrugada, ou relaxar no spa, são algumas das muitas atividades que poderá
desfrutar neste paraíso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok e Phuket com assistência no
aeroporto em espanhol.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em
regime de pequeno almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Phuket
Old Phuket
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte propomos um exemplo de hotéis
a eleger na ilha mas temos mais opções, de todas as
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
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HOTÉIS KOH SAMUI

BANGKOK & KOH SAMUI

PAVILION SAMUI ****

MELATI *****

Resort com vilas exclusivas e uma decoração contemporânea e sofisticada de estilo
tailandês, este hotel está localizado entre exuberantes jardins tropicais na praia de
Lamai. 85 quartos, suites e villas com piscina privada totalmente equipadas.

Um luxuoso complexo em frente ao mar com 77 quartos contemporâneos, suites e
villas com piscina privada, com acesso exclusivo limitado à baía de Thongson para
desfrutar de impressionantes vistas. Convenientemente localizado a 15 minutos
da zona mais animada da ilha, Chaweng, é ideal para uma escapada romântica ou
umas férias familiares.
Possibilidade de tudo Incluído.

MELIA SAMUI *****

BELMOND NAPASAI *****

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.250 €

Bangkok, Koh Samui

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Koh Samui ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Experiência “Mahanakorn Skywalk”, “Street Food” e
“Khao San Road”: noite para descobrir Bangkok onde
começaremos com uma vista panorâmica no centro
financeiro e comercial desde a Mahanakorn Tower, o
novo hit arquitetónico icónico de Bangkok desenhado
em forma de espiral. Experiencie um dos maiores pisos
de vidro do mundo com uma altura de 310 metros
desde o piso 78 e com vistas panorâmicas de 360 graus.
Seguimos a nossa visita para o maior distrito de comida
de rua, China Town. Caminhando pelas suas bancas de
comida, a maioria lendárias, outras com estrelas Michelin, observaremos o quão rápidos os chefes preparam
os deliciosos menus. O guia explicará todo o tipo de
receitas, adereços, etc. Continuação da nossa visita até
à famosa Khao San Road onde poderá encontrar bares,
restaurantes, lojas, roupas, comidas exóticas, lojas de
tatuagens e massagens.
· Experiência ao Mercado dos Amuletos Tha Phrachan,
o mercado das flores e o centro comercial ICONSIAM:
apanhe um tuk tuk, táxis coloridos ou outros transportes públicos e alegre o seu dia. Vamos aproximar-nos da
população local visitando alguns mercados antigos onde
o tempo não mudou muito na parte antiga de Bangkok.
O mercado de Tha Phrachan, com amuletos tailandeses
de todos os tipos: estátuas de Buda ou hindus, pulseiras,
contas e todos os objetos de bênção. Caminhamos com
curiosidade entre pessoas com lupas focando-se em
pequenos pedaços de amuletos (alguns deles, nunca
vamos perceber como custam uma fortuna). De seguida,
faremos um agradável passeio aromático por lojas e
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casas de ervas medicinais tailandesas até nos aproximarmos do mercado de flores que vende aos grossistas
flores frescas: orquídeas, lótus e margaridas. Embora
esteja aberto 24h, a hora de ponta é à noite, quando
todas as flores são transportadas em barcos e camiões.
Aprenderemos a fazer uma grinalda de jasmim como
as oferendas dos templos budistas. Assim, com a sua
própria grinalda à volta do seu pulso ou na sua bolsa,
seguiremos pela zona antiga de Bangkok num barco
público. No pequeno passeio de barco juntamente com
os locais, o nosso destino é o ICONSIAM, o novo centro
comercial de luxo de Banguecoque nas margens do
rio. O objectivo da visita não é fazer compras, mas sim
o seu terraço que oferece uma vista assombrosa do
rio. O centro comercial em si ganhou muitos prémios
mundiais pela sua arquitetura e decoração. Almoço em
restaurante local. Mais tarde, começamos a regressar ao
hotel apanhando o BTS, o Sky Train, e assim usufruir de
uma última experiência, desfrutando dos vários tipos de
transporte que Bangkok tem.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Koh Samui
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída com destino a Koh Samui. Chegada e transfere para
o hotel selecionado. Alojamento.
Dia 6 Koh Samui
Pequeno-almoço. Dia livre em Koh Samui para desfrutar
da praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência
proposta:
· Parque Marinho Ang Thong: transfere até ao porto de
Bo Phut e saída até Ang Thong. Este Parque Marinho
é composto por 40 ilhas no noroeste de Koh Samui.
Visita a Koh Wua Ta Lap com algum tempo livre para
nadar e explorar a ilha. As atrações mais populares são
o miradouro, as praias paradisíacas, a famosa gruta de
Tham Bua Bok com as espetaculares estalagmites e estalagtites. Depois de almoço buffet tailandês no barco, o
cruzeiro continua para o lago de água salgada conhecido
como Talay Nai ou Koh Mae Koh onde terá tempo livre
para nadar e apanhar sol. Regressamos a Koh Samui na
última hora da tarde.
Dias 7 - 8 Koh Samui
Pequeno-almoço. Dias livres em Koh Samui.
Dia 9 Koh Samui - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Koh Samui.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
- Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
- Transferes em Bangkok com assistência no aeroporto
em espanhol.
- Transferes em Koh Samui com assistência no aeroporto
em inglês.
- Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em
regime de pequeno almoço.
- Seguro de viagem.
- Taxas de aeroporto e combustível.

Localizado na tranquila praia de Choeng Mon, a norte de Samui, caracterizase pelo seu estilo e conforto. Desfrute de deliciosos pratos tailandeses no
bar da piscina, pratos internacionais na Cozinha KoKo e menus de inspiração
mediterrânea no restaurante da praia Breeza. Instalações de primeira classe e
serviço exclusivo na zona The Level e confira o charme marítimo local no exclusivo
The Level Boat Suites.

Com um verdadeiro espírito tailandês entre a selva e o mar, desfrute de um
pequeno paraíso na costa norte de Koh Samui, um retiro tropical tranquilo
aninhado entre florestas de coco e caju, móveis de teca e tecidos tradicionais
dão a sensação de estar no meio da natureza. Aqui, não terá outra opção senão
desfrutar e relaxar.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Noite para descobrir Bangkok: vista da cidade desde
Mahanakorn, street food em China Town e Khao San
Road.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Koh Samui Pavilion Samui
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte propomos um exemplo de hotéis
a eleger na ilha, mas temos mais opções, de todas as
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS KRABI
TUP KAEK SUNSET ****
Um paraíso para descobrir, rodeado por uma paisagem idílica na praia natural de
Tupkaek, entre vastos jardins tropicais, este é o resort perfeito para o corpo e a
mente. Acorde com vista para o mar, aproveite para passear ao ar livre ou relaxe
nas águas turquesas. Para os mais aventureiros, explore os ilhéus próximos ou
visite os pescadores locais.

BANGKOK & KRABI

DUSIT THANI *****
Localizado entre a flora tropical, a poucos passos das praias de areia branca, este
luxuoso resort com uma praia privada e com uma hospitalidade tailandesa, espera
por si. Constituído por 240 quartos e suítes, duas piscinas em frente ao mar,
restaurantes e um spa rodeado por exuberantes jardins tropicais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.195 €

Bangkok, Krabi

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem à Tailândia para que possa descobrir Bangkok e as praias de Krabi ao seu ritmo.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Experiência no Palácio Suan Pakkad, casa Jim Thomson e Montanha Dourada: o Palácio de Suan Pakkad
costumava ser a residência privada de um príncipe e
uma princesa. Objetos históricos, antiguidades e peças
de arte únicas expostas em casas tradicionais de teca.
Rodeado por um tranquilo jardim verde com um belo
pavilhão em andares e lagoas, o palácio parece uma das
joias escondidas no coração de Bangkok. Continuamos
até à Casa Jim Thompson, antiga casa de um empresário
americano, fundador de Jim Thompson Thai Silk, que
gostava do estilo de vida tailandês. A casa exibe todas as
suas fascinantes coleções de arte como uma montra viva
no meio de um jardim tropical bem conservado como
era antes. Mais tarde é hora de fazer alguns exercícios
na Montanha Dourada, o conhecido monumento sagrado de Bangkok com 80 metros de altura e cuja subida
tem mais de 300 degraus. A colina da donzela com a
sua estupa dourada no topo contém relíquias de Buda.
As vistas deslumbrantes da cidade antiga são definitivamente imperdíveis.
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Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Krabi
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Krabi. Chegada e transfere para o hotel
selecionado. Alojamento.
Dia 6 Krabi
Pequeno-almoço. Dia livre em Krabi para desfrutar da
praia ou realizar alguma visita opcional ou experiência
proposta:
· Excursão às Ilhas Phi Phi: saída de lancha rápida até
à Ilha Phi Phi Ley com passagem pela gruta Swallow
onde terá algum tempo para nadar e mergulhar em
Loh Samah Bay, Phi Ley Bay e Maya Bay (onde se filmou
parcialmente o filme “A Praia”). Almoço. Também visitaremos Koh Mai Pai (Ilha Bamboo) e a praia de Lantee.
Regresso ao hotel em lancha rápida.
· Excursão à Ilha Hong: saída em barco típico de cauda
longa até ao Parque Nacional Marinho Hong. Navegaremos por entre um grupo de pequenas e médias ilhas. Na
Hong Beach terá a possibilidade de andar de Kayak pela
ilha. Poderá mergulhar numa grande, bela e tranquila
lagoa em forma de meia-lua que é a única entrada e
saída da ilha. Relaxe ou mergulhe por entre cardumes de
peixes impressionantes e testemunhe a beleza interior
dos corais marinhos. Poderá nadar ao largo de uma
praia branca que rodeia a ilha. Almoço buffet na praia.
Regresso a Krabi.
Dias 7 - 8 Krabi
Pequeno-almoço. Dias livres em Krabi.
Dia 9 Krabi - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Krabi. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

THE SHELL SEA *****

RAYAVADEE *****LUXO

Um santuário de luxo, o The Shell Sea Krabi, é o local ideal para umas férias.
Um resort de praia, com quartos e villas privadas com piscina. Possibilidade de
actividades na natureza, como ciclismo ou kayak. Apenas a 10 minutos de carro da
área comercial de Aonang. Uma experiência inesquecível.

Localizado no coração da bela Península de Phranang de Krabi, à beira do P.N.
Marinho, é uma área famosa pela sua beleza natural e pela sua rica flora, fauna
e vida marinha. Um resort com três praias diferentes, uma delas bastante
conhecida: a praia de Railay. Rodeado de vegetação, cada pavilhão individual o
fará desfrutar de uma privacidade única. Este hotel é acessível por lancha, a cerca
de 20 minutos de Krabi

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok com assistência no aeroporto
em espanhol.
· Transferes em Krabi com assistência no aeroporto em
inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares) em
regime de pequeno almoço
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Noite para descobrir Bangkok: vista da cidade desde
Mahanakorn, street food em China Town e Khao San
Road.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Krabi
Tup Kaek Sunset
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tiplogia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte propomos um exemplo de hotéis
a eleger na ilha mas temos mais opções, de todas as
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de luxo.
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BANGKOK & BALI

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.350 €

Bangkok, Bali

info

10 dias / 7 noites.

BANGKOK & MALDIVAS

Uma viagem a Bangkok e Bali para que possa descobrir a capital da Tailândia ao seu

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.750 €

Bangkok, Maldivas

bel-prazer, ou reservando experiências opcionais, e o mesmo em Bali, onde poderá

info

10 dias / 7 noites.

desfrutar das praias ou realizar alguma excursão pela ilha.

Uma viagem a Bangkok e Maldivas para que possa descobrir a capital da Tailândia
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos
a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio
que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925 e
um templo imprescindível para quem visita a cidade de
Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo do
Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Mercado Exóticos: Uma experiência colorida para a
vista, audição e olfato através de mercados exóticos
escondidos entre becos estreitos na parte antiga da cidade. Inicio da visita no mercado chinês, único pela sua
mescla com a cultura tailandesa. Muita comida, alimentos secos, ervas, porcelana, trajes chineses, tradicionais
salões de depilação facial etc. tem uma comunidade
centenária onde as famílias continuam a fazer artigos de
papel para ritos culturais. Aproveite para fazer compras
dos vários itens mais em conta no distrito de grossistas.
Continuação até ao mercado indiano para descobrir o
mundo das lojas de têxteis, roupa de cama, caxemira,
rendas, trajes tradicionais sari e tailandeses, especiarias
autênticas de todo o tipo. Depois saída para The Old
Siam, o centro ideal para sobremesas tailandesas e
petiscos tradicionais. Termine o dia no mercado Giang
Swing, um curioso marco no bairro antigo da cidade
feito com madeira de teca de 21 metros de altura, que
antigamente era usado numa cerimónia de Brâmane
em que grupos de homens balançavam-se o mais alto
que podiam para mostrar a sua bravura. Próximo deste
local, encontra-se a rua central para compras e onde
confecionam as imagens de Buda.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
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Dia 5 Bangkok - Bali
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Denpasar. Chegada e transfere para o hotel
selecionado. Alojamento.

ao seu bel-prazer, ou reservando as excursões/experiências opcionais e desfrutar

Dia 6 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar das praias ou
realizar alguma das excursões ou experiências opcionais
que sugerimos:

Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

· Excursão a Tanah Lot, com visita ao Templo de Mengwi
e ao Templo real da Família Taman Ayun: continuação
para a floresta dos macacos de Alas Kedaton e chegada
a Tanah Lot à hora do pôr-do-sol para observar o templo
que está localizado numa rocha rodeada pelo mar.
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros
clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling, com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes.
Almoço tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das
suas praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan até uma praia privada de areia branca, onde
existe também uma piscina onde poderá mergulhar.
Várias actividades estão previstas como a visita a Devil
Tears, que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do
“Yellow Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas
de Nusa Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda
de snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na
praia. Da parte da tarde, regresso a Bali.
Dias 7 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 9 Bali - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

das praias paradisíacas das Maldivas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok e Bali com assistência no
aeroporto em castelhano.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Bangkok
· Visita ao mercado flutuante Damnoen Saduak.
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Excursão ao Rio Kwai.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
Bali
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Spa, desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
· Cascatas e baloiço panorâmico sobre os arrozais.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
DATAS DE SAÍDA 2022/23
De 01/03/22 a 31/03/23: diarias
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Point Centre
Bali
Sol House Beach Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de luxo.
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Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade para
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Meio-dia de visita à cidade: visita dos principais templos
de Bangkok. O Wat Traimit, que alberga o maior Buda de
Ouro maciço do mundo (mede quase 3 metros de altura
e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas). De
seguida, visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado,
que tem 15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de Sião até 1925
e um templo imprescindível para quem visita a cidade
de Bangkok. Destaque para o Wat Phra Kawe, o Templo
do Buda de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento.
· Excursão ao Mercado Flutuante e ao Mercado do
Comboio: saída matinal, para chegar ao Mercado do
Comboio, onde poderá ver como são removidas as
bancas para a passagem do comboio, todas as manhãs.
Continuamos em direção a Damnern Saduak (120 km
de Bangkok), para ver e experimentar um passeio de
barco de 45 minutos através dos canais até ao mercado
flutuante em pleno funcionamento, onde as pessoas
vendem os seus produtos de barco em barco ou desde
o seu barco para quem se encontra nas margens do rio.
Ficará espantado com a variedade de bens e produtos
que se podem comprar; e terá oportunidade de testar a
sua habilidade para regatear.
· Excursão ao Rio Kwai: saída de manhã cedo para
Kanchanburi, a mais de 128 km a noroeste de Bangkok.
Uma cidade localizada no cruzamento dos rios, incluindo o Meklang, mais conhecido como o rio Kwai. Depois
de uma visita a um dos cemitérios dos prisioneiros de
guerra aliados, a viagem continua com um passeio de
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comboio na chamada "estrada da morte" que atravessa
a infame ponte sobre o rio Kwai. Depois de um almoço
tailandês num restaurante local, visita ao Centro Ferroviário Tailandês-Birmânia, um museu interativo com
informação e pesquisa dedicadas a apresentar a história
deste caminho-de-ferro. Regresso a Bangkok ao final
do dia.
· Excursão a Ayuthaya: visita de um dia inteiro a Ayuthaya, construída na junção dos rios Lopburi, Nam Pasak e
Chao Phraya em 1350, Ayuthaya foi a capital do antigo
Sião, uma cidade que rivalizava com as grandes capitais
europeias da sua época, e se destacou pelos seus
impressionantes palácios e templos. Alguns dos pontos
turísticos que veremos hoje incluem Wat Yai Chai Mongkol, Wat Phra Sri Sanpetch, Wat Phra Nan Choeng, e,
claro, Bang Pa-In, que foi construído como um retiro de
verão durante os séculos XIX e XX para o Rei Rama V e o
Rei Rama VI. O Palácio ainda é usado hoje em dia pela
Família Real Tailandesa. O regresso será feito num barco
fluvial até Bangkok pelo rio Chao Phraya com almoço
servido a bordo.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre na cidade de Bangkok.
Dia 5 Bangkok - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída com destino a Malé, ponto de entrada para as ilhas
das Maldivas. Chegada e transfere para o hotel e regime
selecionados.
Dia 6 Maldivas
Estadia segundo o regime selecionado. Dia livre para
desfrutar do snorkeling ou relaxar na praia.
Dias 7 - 8 Maldivas
Estadia segundo o regime selecionado. Dias livres na
ilha.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até ao transfere para o aeroporto para sair em voo de regresso a Portugal via cidade
de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bangkok com assistência no aeroporto
em castelhano.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço em Bangkok.
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular.
Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados nas
Maldivas.
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Bangkok
· Cruzeiro e jantar no rio Chao Phraya.
· Visita a Ayuthaya, a antiga capital.
· Noite para descobrir Bangkok: Vistas de Mahanakorn,
"Street Foods" na China Town e Khao San Road.
· Palácio de Suan Pakkad, Casa Jim Thomson e subida à
montanha dourada.
· Mercado dos amuletos, das flores, centro comercial
ICONSIAM, em tuk-tuk e barco local.
· Passeio pelos “Klongs”, canais de Bangkok.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
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TAILÂNDIA IMPRESCINDÍVEL
& ANGKOR WAT
TAILÂNDIA IMPRESCINDÍVEL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.475 €

Bangkok, Chiang Rai e Chiang Mai

info

9 dias / 6 noites.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para a visitas dos 3 templos budistas mais
conhecidos da cidade. Começaremos pelo Wat Traimit,
situado no extremo de Chinatown, em Yaowarat Road,
perto da estação de comboio de Hualampong. O Wat
Traimit alberga o maior Buda de Ouro maciço do mundo
que mede quase 3 metros de altura e tem um peso de
aproximadamente 5 toneladas. A visita seguirá até ao Wat
Pho, o maior templo de Bangkok. É o Templo do enorme
Buda Reclinado e dos Chedis dos Reis. Este encontra-se
atrás do Templo de Buda. É um dos maiores templos da
cidade e é famoso pelo gigantesco Buda reclinado que
mede 46 metros e está coberto de ouro. Continuaremos
para visitar o Palácio Real que é, sem dúvida, o monumento mais famoso da cidade. Construído em 1782, por 150
anos foi a casa do Rei da Tailândia, a corte real e a sede
administrativa do governo. O Grande Palácio de Bangkok
é um edifício antigo que continua a impressionar os seus
visitantes pela sua formosa arquitectura e detalhes. Dentro
do complexo, encontra-se o Wat Phra Kaew, o Templo do
Buda de Esmeralda (oficialmente conhecido como Wat
Phra Rattana Satsadaram), considerado o templo budista
mais importante da Tailândia, consagra a imagem de um
Buda muito venerado meticulosamente esculpido em
único bloco de jade. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre onde poderá realizar
uma das experiências propostas tais como ir ao Mercado
Flutuante Damnoen Saduak ou simplesmente descobrir
a cidade por sua conta. Uma cidade cheia de centros
comerciais, mercados e todo o tipo de restaurantes.
Alojamento.
Dia 5 Bangkok - Chiang Rai
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Chiang Rai. Chegada e partida para Chiang
ÁSIA 2022/23

Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

Saen para conhecer alguns dos templos mais importantes.
Seguiremos com a visita ao famoso Triângulo Dourado
onde se delimitam três países: Tailândia, Myanmar e Laos e
ao Museu do Ópio. Regresso por estrada para Chiang Mai.
Restante dia livre. Alojamento.
Dia 6 Chiang Rai - Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para um passeio no rio
Mae Kok numa típica lancha tailandesa até chegar a uma
pequena tribo onde iremos visitar as suas ruas e casas. De
seguida, continuaremos em direção a Chiang Mai visitando pelo caminho o Wat Rong Khun mais conhecido como
o “Templo Branco” e também o Templo Azul. Almoço
num restaurante local. Pela tarde, chegada a Chiang Mai
e visita ao bairro Samkampaeng, o bairro dos artesãos
onde se trabalham as pedras preciosas, madeira e seda.
Alojamento.
Dia 7 Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita ao principal templo do Norte: o
Wat Doi Suthep, conhecido como o Templo da Montanha:
um lugar sagrado e respeitado pelos tailandeses desde há
mais de 1.200 anos pois os seus antepassados tinham a
crença que as almas dos seus defuntos residiam nele, convertendo esta colina no epicentro do budismo no império
Lanna. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde,
saída para o santuário de elefantes Elephant Rescue Park,
para aprender um pouco mais sobre estes animais incríveis
e interagir com eles dando-lhes de comer ou observando-os a tomar banho. Regresso a Chiang Mai. Alojamento.
Dia 8 Chiang Mai - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal. Voos com escalas. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso.

12 dias / 9 noites.

famoso Triângulo Dourado e terminar a viagem nos famosos templos de Angkor.

o famoso Triângulo Dourado.

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade.
Alojamento.

info

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai e Angkor Wat

Este circuito pela Tailândia permite-nos chegar de avião ao Norte da Tailândia e conhecer o

Este circuito pela Tailândia permite-nos chegar de avião ao Norte da Tailândia e conhecer

Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.975 €

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 almoços segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir o Palácio Real de Bangkok.
· Conhecer o Triângulo Dourado, os Templos Branco e
Azul em Chiang Rai.
· Vista panorâmica de Chiang Mai desde o Templo Doi
Suthep.
· Desfrutar dos elefantes no Santuário Elephant Rescue
Park.
DATAS DE SAÍDA
Terças-Feiras, de 01/03/22 a 31/10/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok
		
by Centre Point
Chiang Rai
Legend
Chiang Mai Novotel Nimman
A (4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok
		
by Centre Point
Chiang Mai Le Meridien
Chiang Mai Melia Chiang Mai - Le Meridien
A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas
A experiência opcional em Chiang Mai no Elephant Nature
Park, substituirá todas as visitas do dia 7 em Chiang Mai.
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Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente,
saída para a visitas dos 3 templos budistas mais conhecidos da cidade. Começaremos pelo Wat Traimit, situado no
extremo de Chinatown. O Wat Traimit alberga o maior Buda
de Ouro maciço do mundo que mede quase 3 metros de
altura e tem um peso de aproximadamente 5 toneladas. A
visita seguirá até ao Wat Pho, o maior templo de Bangkok.
É o Templo do enorme Buda Reclinado e dos Chedis dos
Reis. Continuaremos para visitar o Palácio Real que é, sem
dúvida, o monumento mais famoso da cidade. Construído
em 1782, por 150 anos foi a casa do Rei da Tailândia, a corte
real e a sede administrativa do governo. Dentro do complexo, encontra-se o Wat Phra Kaew, o Templo do Buda de
Esmeralda (oficialmente conhecido como Wat Phra Rattana
Satsadaram), considerado o templo budista mais importante
da Tailândia. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre onde poderá realizar
uma das experiências propostas tais como ir ao Mercado
Flutuante Damnoen Saduak ou simplesmente descobrir a
cidade por sua conta. Uma cidade cheia de centros comerciais, mercados e todo o tipo de restaurantes. Alojamento.
Dia 5 Bangkok - Chiang Rai
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída
com destino a Chiang Rai. Chegada e partida para Chiang
Saen para conhecer alguns dos templos mais importantes.
Seguiremos com a visita ao famoso Triângulo Dourado
onde se delimitam três países: Tailândia, Myanmar e Laos
e ao Museu do Ópio. Regresso por estrada para Chiang
Mai. Restante dia livre. Alojamento.
Dia 6 Chiang Rai - Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço no hotel. Saída para um passeio no rio Mae
Kok numa típica lancha tailandesa até chegar a uma pequena
tribo onde iremos visitar as suas ruas e casas. De seguida,
continuaremos em direção a Chiang Mai visitando pelo
caminho o Wat Rong Khun mais conhecido como o “Templo
Branco” e também o Templo Azul. Almoço em restaurante
local. Pela tarde, chegada a Chiang Mai e visita ao bairro
Samkampaeng, o bairro dos artesãos onde se trabalham as
pedras preciosas, madeira e seda. Alojamento.
ÁSIA 2022/23

Dia 7 Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita ao principal templo do Norte: o
Wat Doi Suthep, conhecido como o Templo da Montanha.
Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, saída para
o santuário de elefantes Elephant Rescue Park, para aprender um pouco mais sobre estes animais incríveis e interagir
com eles dando-lhes de comer ou observando-os a tomar
banho. Regresso a Chiang Mai. Alojamento.
Dia 8 Chiang Mai - Siem Reap
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto de Siem Reap. Chegada, transfere até ao hotel
e alojamento.
Dia 9 Siem Reap
Pequeno-almoço. Visite os templos de Angkor, a capital
de Angkor Thom, com os templos Bayon, Phimeanas, o
Terraço dos Elefantes, o Terraço do Rei Leproso e o famoso
Ta Prohm. Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita
ao impressionante templo de Angkor Wat.
Dia 10 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita aos templos Banteai Srei e
Banteay Samre. Almoço em restaurante local. Pela tarde,
passeio de barco pelo lago Tonle Sap.
Dia 11 Siem Reap - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Siem Reap.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 4 almoços segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir o Palácio Real de Bangkok.
· Conhecer o Triângulo Dourado, os Templos Branco e
Azul em Chiang Rai.
· Vista panorâmica de Chiang Mai desde o Templo Doi
Suthep.
· Desfrutar dos elefantes no Santuário Elephant Rescue
Park.
· Conhecer o complexo de templos de Angkor.
DATAS DE SAÍDA
Terças-Feiras, de 01/03/22 a 31/10/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*)
Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre P.
Chiang Rai Legend
Chiang Mai Novotel Nimman
Siem Reap Lotus Blanc
A (4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre P.
Chiang Mai Le Meridien
Chiang Mai Melia Chiang Mai - Le Meridien
Siem Reap Borei Angkor
A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
A experiência opcional em Chiang Mai no Elephant Nature
Park, substituirá todas as visitas do dia 7 em Chiang Mai.
Visto para o Cambodja não incluído.
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TAILÂNDIA SURPREENDENTE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.665 €

Bangkok, Rio Kwai, Ayuthaya, Phrae, Chiang Rai e Chiang Mai

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante
tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos
observar a mistura entre a tradição e a modernidade. Pela
noite, em qualquer dia durante a sua estadia, poderá realizar um jantar cruzeiro pelo rio Chao Phraya. Alojamento.
Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para meio-dia de visita à cidade. Visitaremos os
principais templos da cidade, o Wat Traimit, que alberga
o maior Buda de Ouro maciço do mundo que mede quase
3 metros de altura e tem um peso de aproximadamente
5 toneladas. Seguimos para visitar o Wat Pho, o Templo
do Buda reclinado que tem 15 metros de altura e 46 de
largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade,
o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de
Sião até 1925 e um templo imprescindível para quem
visita a cidade de Bangkok, onde se destaca o Wat Phra
Kawe, o Templo do Buda de Esmeralda. Regresso ao hotel.
Tarde livre. Alojamento.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre onde poderá realizar
uma das experiências propostas tais como ir ao Mercado
Flutuante Damnoen Saduak ou simplesmente descobrir a
cidade por sua conta. Uma cidade cheia de centros comerciais, mercados e todo o tipo de restaurantes. Alojamento.

Dia 9 Chiang Mai (Pensão completa)
De madrugada, caso queira, pode observar a forma como
os tailandeses dão as oferendas aos monges. Pequeno-almoço. Dia livre onde poderá realizar algumas das visitas
opcionais ou simplesmente desfrutar da cidade por conta
própria. Existem várias actividades opcionais possíveis
como: a visita ao centro de reabilitação de elefantes,
Elephant Nature Park, uma aula de cozinha tailandesa
(meio-dia), uma visita de meio-dia em bicicleta para ver as
plantações e estar em contacto com a natureza ou ainda
um pequeno trekking até à povoação Lahu para descobrir
as suas cascatas. Jantar no hotel e alojamento.

Dia 5 Bangkok - Río Kwai - Ayuthaya (Pensão completa)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída em direcção a Kanchanaburi (Rio Kwai)
onde visitaremos o Museu Jeath da II Guerra Mundial e
também o cemitério de guerra. Chegada à famosa ponte
do Rio Kwai onde, se o tempo nos permitir, faremos uma
pequena viagem de comboio. Almoço em restaurante
local. De seguida, continuação por estrada até Ayuthaya,
antiga capital da Tailândia, onde veremos as suas ruínas
que são Património da Humanidade, o Templo Wat Mahatat onde se destaca a cabeça de buda entre as raízes de
uma árvore e o templo Wat Rachaburana. Jantar no hotel
e alojamento.

Dia 10 Chiang Mai - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal. Voos com escalas. Noite a bordo.

Dia 6 Ayuthaya - Sukhothai - Phrae (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Sukhothai. No caminho, paragem em Khao Nor para ver os campos de arroz e,
com um pouco de sorte, ver os macacos selvagens. Almoço
em restaurante local. Chegada a Sukhothai e visita às suas
ruínas que são Património da Humanidade. Continuação da
viagem para Phrae. Chegada, jantar e alojamento.

Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso

ÁSIA 2022/23

terminando nos templos de Angkor.

Dia 7 Phrae - Payao - Chiang Rai (Pensão completa)
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo mercado local de
Phrae e continuação até Payao, o maior lago do norte da
Tailândia. Continuação por estrada até Chiang Rai, onde
visitaremos o Wat Rong Khun, mais conhecido por Templo
Branco e muito famoso pela sua cor única. Almoço em restaurante local. À tarde, veremos o Triângulo Dourado onde
se delimitam três países: Tailândia, Myanmar e Laos e onde
faremos um passeio de barco pelo rio. Jantar e alojamento.
Dia 8 Chiang Rai - Chiang Mai (Pensão completa)
Pequeno almoço. Saída para visitar o ainda desconhecido Wat Rong Suea Ten, o Templo Azul, de design
contemporâneo em tons de azul cintilante e dourados.
Continuação até Chiang Mai. Almoço em restaurante
local. Pela tarde, visita ao templo mais sagrado do Norte
da Tailândia: Doi Suthep, onde depois de subir mais de
300 degraus, desfrutaremos de uma vista panorâmica
impressionante da cidade de Chiang Mai. Jantar Kantoke
tradicional e regresso ao hotel. Alojamento.

Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS

info

Este circuito pela Tailândia leva-nos, por estrada, desde a capital Bangkok até Chiang Mai,

Este circuito pela Tailândia leva-nos, por estrada, desde a capital Bangkok até Chiang Mai.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

Bangkok, Rio Kwai, Ayuthaya, Phrae, Chiang Rai, Chiang Mai e Angkor Wat

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.180 €

14 dias / 11 noites.

info

11 dias / 8 noites.

TAILÂNDIA SURPREENDENTE
& ANGKOR WAT

Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Alojamento.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 5 almoços e 5 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir o Palácio Real de Bangkok.
· Ver o rio Kwai e a sua famosa ponte.
· Ayuthaya e Sukothai, antigas capitais da Tailândia.
· Conhecer o Triângulo Dourado, os Templos Branco e
Azul em Chiang Rai.
· Vista panorâmica de Chiang Mai desde o Templo Doi
Suthep.
DATAS DE SAÍDA
Segundas-Feiras, de 01/03/22 a 31/10/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Ayuthaya
Classic Kameo
Phrae
Huem Na Na Boutique
Chiang Rai Le Meridien
Chiang Mai Le Meridien
A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para meio dia de visita à cidade incluindo os
principais templos de Bangkok, o Wat Traimit, que alberga
o maior Buda de Ouro maciço do mundo. De seguida,
visita ao Wat Pho, o Templo do Buda Reclinado, que tem
15 metros de altura e 46 de largura. Terminamos a nossa
visita com a joia da cidade, o Grande Palácio que foi a
residência oficial do Reino de Sião até 1925. Destaque
para o Wat Phra Kawe, o Templo do Buda de Esmeralda.
Tarde livre. Alojamento.
Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre onde poderá realizar
uma das experiências propostas tais como ir ao Mercado
Flutuante Damnoen Saduak ou simplesmente descobrir
a cidade por sua conta. Uma cidade cheia de centros
comerciais, mercados e todo o tipo de restaurantes.
Alojamento.
Dia 5 Bangkok - Río Kwai - Ayuthaya (Pensão completa)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída em direcção a Kanchanaburi (Rio Kwai)
onde visitaremos o Museu Jeath da II Guerra Mundial e
também o cemitério de guerra. Chegada à famosa ponte
do Rio Kwai onde, se o tempo nos permitir, faremos uma
pequena viagem de comboio. Almoço em restaurante
local. De seguida, continuação por estrada até Ayuthaya,
antiga capital da Tailândia, onde veremos as suas ruínas
que são Património da Humanidade, o Templo Wat Mahatat onde se destaca a cabeça de buda entre as raízes de
uma árvore e o templo Wat Rachaburana. Jantar no hotel
e alojamento.
Dia 6 Ayuthaya - Sukhothai - Phrae (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída em direcção a Sukhothai. No
caminho, paragem em Khao Nor para ver os campos de
arroz e, com um pouco de sorte, ver os macacos selvagens. Almoço em restaurante local. Chegada a Sukhothai
e visita às suas ruínas que são Património da Humanidade. Continuação da viagem para Phrae. Chegada, jantar e
alojamento.

Tailândia. Continuação por estrada até Chiang Rai, onde
visitaremos o Wat Rong Khun, mais conhecido por Templo
Branco e muito famoso pela sua cor única. Almoço em restaurante local. À tarde, veremos o Triângulo Dourado onde
se delimitam três países: Tailândia, Myanmar e Laos e onde
faremos um passeio de barco pelo rio. Jantar e alojamento.
Dia 8 Chiang Rai - Chiang Mai (Pensão completa)
Pequeno almoço. Saída para visitar o ainda desconhecido Wat Rong Suea Ten, o Templo Azul, de design
contemporâneo em tons de azul cintilante e dourados.
Continuação até Chiang Mai. Almoço em restaurante
local. Pela tarde, visita ao templo mais sagrado do Norte
da Tailândia: Doi Suthep, onde depois de subir mais de
300 degraus, desfrutaremos de uma vista panorâmica
impressionante da cidade de Chiang Mai. Jantar Kantoke
tradicional e regresso ao hotel. Alojamento.
Dia 9 Chiang Mai (Pensão completa)
De madrugada, caso queira, pode observar a forma como
os tailandeses dão as oferendas aos monges. Pequeno-almoço. Dia livre onde poderá realizar algumas das visitas
opcionais ou simplesmente desfrutar da cidade por conta
própria. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 10 Chiang Mai - Siem Reap
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Siem Reap.
Chegada, transfere para o hotel e alojamento.
Dia 11 Siem Reap
Pequeno-almoço. Visite os templos de Angkor, a capital
de Angkor Thom, com os templos Bayon, Phimeanas, o Terraço dos Elefantes, o Terraço do Rei Leproso e o famoso
Ta Prohm. Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita
ao impressionante templo de Angkor Wat.
Dia 12 Siem Reap
Pequeno-almoço. Visita aos templos Banteai Srei e
Banteay Samre. Almoço em restaurante local. Pela tarde,
passeio de barco pelo lago Tonle Sap.
Dia 13 Siem Reap - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar
localmente, transfere para o aeroporto de Siem Reap.
Formalidades de embarque e voo de regresso a Portugal
(com escala). Noite a bordo.
Dia 14 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 7 almoços e 5 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· Transferes em Phuket com assistência no aeroporto em
espanhol.
· Alojamento em Phuket conforme o hotel e regime
selecionado.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir o Palácio Real de Bangkok.
· Ver o rio Kwai e a sua famosa ponte.
· Ayuthaya e Sukothai, antigas capitais da Tailândia.
· Conhecer o Triângulo Dourado, os Templos Branco e
Azul em Chiang Rai.
· Vista panorâmica de Chiang Mai desde o Templo Doi
Suthep.
· Conhecer os templos de Angkor.
DATAS DE SAÍDA
Segundas-Feiras, de 01/03/22 a 31/10/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Bangkok
Mandarin Bangkok by Centre Point
Ayuthaya
Classic Kameo
Phrae
Huem Na Na Boutique
Chiang Rai Le Meridien
Chiang Mai Le Meridien
Siem Reap Borei Angkor
A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
Visto para o Cambodja não incluído.

Dia 7 Phrae - Payao - Chiang Rai (Pensão completa)
Pequeno-almoço no hotel. Passeio pelo mercado local de
Phrae e continuação até Payao, o maior lago do norte da
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.595 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 3 almoços segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em privado com guias locais em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir o Palácio Real de Bangkok.
· Passeio em barco privado pelos canais de Bangkok.
· Visita ao centro de conservação e hospital de elefantes
TECC em Lampang.
DATAS DE SAÍDA
Segundas-Feiras e Sábados, de 01/03/22 a 31/03/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (5*)
Bangkok
Shangrila
Chiang Mai Anantara Chiang Mai
A (5* LUX) Bangkok
Chiang Mai

The Siam
137 Pillars House

A TER EM CONTA

LUXURY TAILÂNDIA

Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.

Bangkok e Chiang Mai

info

11 dias / 8 noites.

Uma viagem pela Tailândia onde irá alojar-se entre os melhores hotéis.
Dia 1 Portugal - Bangkok
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Bangkok. Voo com escala. Noite a bordo.

Sião até 1925 e um templo imprescindível para quem
visita a cidade de Bangkok, onde se destaca o Wat Phra
Kawe, o Templo do Buda de Esmeralda. Regresso ao hotel.
Tarde livre. Alojamento.

Dia 2 Bangkok
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Restante tempo livre na capital da Tailândia, onde poderemos observar a
mistura entre a tradição e a modernidade. Alojamento.

Dia 4 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente,
saída para o porto para um passeio sobre o rio Chao Phraya
e os seus canais num barco tuk tuk privado. Desfrute das
vistas de Bangkok: dos arranha-céus na parte moderna e do
templo Wat Arun na zona mais antiga da cidade. Tarde livre.

Dia 3 Bangkok
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para meio-dia de visita à cidade. Visitaremos os
principais templos da cidade, o Wat Traimit, que alberga
o maior Buda de Ouro maciço do mundo que mede quase
3 metros de altura e tem um peso de aproximadamente
5 toneladas. Seguimos para visitar o Wat Pho, o Templo
do Buda reclinado que tem 15 metros de altura e 46 de
largura. Terminamos a nossa visita com a joia da cidade,
o Grande Palácio que foi a residência oficial do Reino de
ÁSIA 2022/23

Dia 5 Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade ou
para realizar alguma visita opcional.
Dia 6 Bangkok - Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto de Bangkok. Formalidades de
embarque e partida com destino a Chiang Mai. Chegada

e transfere até ao hotel. Mais tarde, saída para visita à
cidade: Doi Suthep, onde depois de subir mais de 300
degraus, desfrutaremos de uma vista panorâmica impressionante da cidade de Chiang Mai. Almoço no Baan Ajarn
Sai Yut, onde "a comida é a arte da vida", um restaurante
de comida tradicional tailandesa, onde dão um valor especial à decoração dos pratos. Após o almoço, visitaremos
o Wat phar Sing, construído durante o reinado de Phra
Chao Kham Fu (1328-1335). O recinto do templo inclui a
Capela Lai Kam. Continuaremos até ao templo Wat Chedi
Luang, construído pelo rei Saen Muang Ma por volta de
1401. Originalmente com 90 metros de altura, tem agora
mais de 40 metros devido a um terramoto de 1545. De
seguida, visita a um mercado local. Alojamento.
Dia 7 Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para Lampang para visitar o
centro de conservação e hospital de elefantes TECC. Este
centro é administrado pelo governo tailandês e tem como
objectivo cuidar de elefantes feridos ou abandonados. De-

pois da visita, regresso a Chiang Mai. Almoço no Tongna
Cottage Natural Resort, um local idílico entre arrozais nos
arredores da cidade. Tarde livre.
Dia 8 Chiang Mai (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para visitar o Wat Banden no
distrito de Mae Tang. No caminho, paragem para visitar o
museu Dara Pirom Palace situado em Mae Rim. O edifício
arquitetonicamente tem influências ocidentais e foi a residência da princesa Dama Rasmi, a esposa do rei Rama V.
O museu mostra vários artigos originais relacionados com
a princesa. Continuação até Wat Banden, localizado no
distrito de Mae Tang em Chiang Mai. Rodeado por belas
paisagens, o templo sobressai no topo de uma pequena
colina e pode ser facilmente visto de longe. Regresso a
Chiang Mai. Almoço num restaurante local. Tarde livre.
Dia 9 Chiang Mai
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar do hotel ou
passear pela cidade ao seu ritmo.

Dia 10 Chiang Mai - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal. Voos com escalas. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket,
Koh Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali
com a sua população acolhedora e paisagens
espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um autêntico paraíso.
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HOTÉIS BALI

BALI

SOL BEACH HOUSE BENOA BALI ****

MELIA BALI *****

Relaxe neste resort à beira-mar na área de Tanjung Benoa/Nusa Dua, com
uma praia privada com vista para o Oceano Índico. Com salas e arquitetura de
inspiração balinesa, refletindo a beleza da sua cultura, um equilíbrio perfeito entre
a tradição balinesa e os toques de estilo moderno. Neste hotel poderá usufruir do
serviço tudo incluído, com comida e bebidas 24 horas, entretenimento, atividades
e muito mais. Aproveite e relaxe em casal ou com a sua família.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Um santuário balinês virado para o mar, no prestigiado enclave turístico de Nusa
Dua, a uma curta distância dos centros comerciais. Com vista para o mar azulturquesa, desfrute de instalações de qualidade, um Spa com uma vasta gama de
tratamentos e massagens. A zona de The Level é um oásis de exclusividade, uma
zona com piscina e praia privada. Poderá desfrutar dos 5 restaurantes e bares que
o hotel tem ao seu dispor.
Possibilidade de Tudo Incluído.

INTERCONTINENTAL *****

THE BALE *****

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.100 €

Bali

info

10 dias / 7 noites.

Uma viagem a Bali, a "ilha dos deuses", para que possa descobri-la a seu bel-prazer ou
reservando as excursões/experiências opcionais dentro da ilha, que são incríveis.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Denpasar (Bali)
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Bali. Resto
de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno com
as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu. Pode
ainda conhecer algumas ilhas mais próximas como Nusa
Penida ou Nusa Lembongan, com paisagens maravilhosas.
Em Bali as principais praias ficam em Kuta (animada e
conhecida pelas suas ondas e pôr do sol), Sanur (tranquila
e familiar), Nusa Dua (selecta e parecida a um jardim) e
ainda Jimbaran (elegante e mais remota). Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar alguma das
excursões ou experiências opcionais que sugerimos:
· Templo de Besakih: visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na
povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da justiça de Kertagosa. Almoço em restaurante local na aldeia
de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno
templo de Goa Lawah à beira do mar, conhecido como o
templo dos morcegos.
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita a
um parque que têm uma série de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como
paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver plantações
de café e continuar a visita até o templo Goa Gajah, um
dos templos construído no seculo XI. Da parte da tarde,
visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).
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· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a visita
de um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o Taman
Ayun, antigo templo da família real, construído no século
XVII pelo antigo Rei de Mengwi. A tradução à letra do seu
nome quer dizer “o Jardim Flutuante”, já que o templo
está situado no meio de um lago artificial. O mesmo foi
construído sobre 3 níveis ascendentes de pátios com pavilhões e rodeado por um largo fosso. A última paragem
está prevista no Templo Tanah Lot, um dos templos mais
importantes de Bali que está construído no cimo de um
enorme rochedo circundado pelo mar. Aproveite o magnifico pôr do sol no final da visita (sujeito às condições
climatéricas no momento da visita).
· Excursão de dia inteiro à povoação de Bedugul e Jatuluwih: visita ao Templo Real de Taman Ayun de Mengwi,
paragem na aldeia de Jatuluwih para ver os arrozais em
terraços, passagem pelo mercado de frutas de Candikuning e Bedugul onde se encontra o Templo Ulun Danu
dedicado à deusa SRI.
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros
clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling, com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes.
Almoço tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das
suas praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan até uma praia privada de areia branca, onde existe
também uma piscina onde poderá mergulhar. Várias
actividades estão previstas como a visita a Devil Tears,
que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do “Yellow
Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda de snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na praia. Da
parte da tarde, regresso a Bali.
Dias 4 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 9 Denpasar (Bali) - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Situado num excelente jardim tropical, num trecho de praia de areia branca
em Jimbaran Bay, este hotel vai imergi-lo na vida local da ilha. O resort evoca
a sensação de uma vila de pescadores balineses, mas ao mesmo tempo
proporciona-lhe todo o conforto e serviços de um resort de luxo.

Localizado em Nusa Dua, é um luxuoso retiro para descansar, especialmente para
casais. Com 29 bungalows de design moderno, cada um com jardim privado e
piscina, o resort tem um atendimento familiar com mordomo pessoal 24 horas por
dia. Desfrute do sublime Spa, jante à luz de velas sob as estrelas, ou ainda da praia
do Beach Club, são algumas das possibilidades deste Resort romântico em Bali.
Só para adultos.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Spa, desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean
· Cascatas e baloiços sobre um complexo de arrozais.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel		
(4*)
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
- Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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HOTÉIS UBUD
UBUD VILLAGE MONKEY FOREST ****
Construido com a elegância balinesa e com uma arquitectura contemporânea,
o hotel fica na zona da Floresta dos macacos, perfeitamente localizado para
experimentar tudo o que Ubud tem para oferecer. Este boutique hotel tem 62
quartos, suítes e vilas elegantemente decoradas, juntamente com com serviços de
qualidade que farão da sua estadia uma experiência inesquecível.

UBUD E BALI

KAMANDALU *****
O nome Kamandalu refere-se a um recipiente que contém água benta, o hotel
tenta recriar um lugar único onde os hóspedes podem romper com o ritmo
frenético da vida diária e experimentar uma verdadeira paz interior. Com o
seu conceito tradicional de aldeia, oferece alojamentos de luxo dentro de uma
paisagem natural de arrozais.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.275€

Ubud e Bali

info

10 dias / 7 noites.

Com esta viagem a Bali ao seu ritmo, onde pode reservar o número de noites à sua vontade
tanto em Ubud como nas zonas de praia da ilha.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Bali - Ubud
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Ubud.
Resto de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre em Ubud, é uma cidade relativamente pequena, situada entre os pitorescos arrozais
ondulados e ravinas ingremes entre as montanhas. Há algo
de espiritual em Ubud, por esse motivo o Yoga e a meditação são duas atividades muito populares nesta zona.
Também é um importante centro de arte com várias lojas
e galerias de arte espalhadas pela cidade. Poderá realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:
· Templo de Besakih: visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na
povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da
justiça de Kertagosa. Almoço em restaurante local na
aldeia de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno templo de Goa Lawah à beira do mar, conhecido
como o templo dos morcegos.
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita
a um parque que têm uma série de baloiços sobre
os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias
bem como paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver
plantações de café e continuar a visita até o templo
Goa Gajah, um dos templos construído no seculo XI. Da
parte da tarde, visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada,
irá receber o seu capacete, colete e remo. Descida do
Rio Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4
ou 5 pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do
rafting é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza
das paisagens e observar os Balineses no meio rural a
viver o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo rio Ayung (é uma excursão muito divertida).
Dias 4 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.

Dia 6 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.
Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling,
com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes. Almoço
tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das suas
praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan até uma praia privada de areia branca, onde
existe também uma piscina onde poderá mergulhar.
Várias actividades estão previstas como a visita a Devil
Tears, que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do
“Yellow Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas
de Nusa Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda
de snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na
praia. Da parte da tarde, regresso a Bali.
· Excursão a Tanah Lot: Começamos este tour com a visita
de um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o Taman
Ayun, antigo templo da família real, construído no século
XVII pelo antigo Rei de Mengwi. A tradução à letra do seu
nome quer dizer “o Jardim Flutuante”, já que o templo
está situado no meio de um lago artificial. A última
paragem está prevista no Templo Tanah Lot, um dos
templos mais importantes de Bali que está construído
no cimo de um enorme rochedo circundado pelo mar.
Aproveite o magnifico pôr do sol no final da visita (sujeito
às condições climatéricas no momento da visita).
Dias 7 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 9 Denpasar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

MAYA UBUD *****
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Situado num cenário tropical de 10 hectares, é um resort de luxo projetado com
o espírito de uma aldeia tradicional balinesa. Uma coleção de quartos elegantes
e villas privadas combina elegância com uma hospitalidade natural, para uma
experiência memorável. A vila de Ubud, cheia de lojas, restaurantes, fica a uma
curta caminhada do hotel.

FOUR SEASONS SAYAN ***** LUXO
Um santuário nas margens do rio Ayung, no coração cultural de Bali, irá flutuar
sobre as copas das árvores numa espetacular ponte suspensa que o leva a
alcançar um mundo diferente. Com arquitetura em forma de tigela de arroz e
como pano de fundo o exuberante Vale do Rio Ayung, este hotel aproxima-o do
coração e alma de Bali.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Ubud
· Rafting no rio Ayung.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Cascatas e baloiços sobre um complexo de arrozais.
Bali
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Spa, desfrute de duas horas num spa.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, tipologia de quarto e excursões ou
experiências que pretende contratar antes da partida.
Na página seguinte, propomos alguns hotéis a selecionar
na ilha, mas temos mais opções, de várias categorias,
desde hotéis mais económicos a hotéis de grande luxo.

Dia 5 Ubud - Bali
Pequeno-almoço. Saída em direção ao hotel selecionado
junto à praia. Chegada e alojamento.
ÁSIA 2022/23
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SINGAPURA & BALI

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.425 €

Singapura & Bali

Dia 2 Singapura
Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Resto de dia
livre. Alojamento.
Dia 3 Singapura
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade ou
realizar alguma excursão. Alojamento.
Dia 4 Singapura - Denpasar (Bali)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Denpasar. Chegada e transfere para o hotel.
Dia 5 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno com
as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu. Pode
ainda conhecer algumas ilhas mais próximas como Nusa
Penida ou Nusa Lembongan, com paisagens maravilhosas.
Em Bali as principais praias ficam em Kuta (animada e
conhecida pelas suas ondas e pôr do sol), Sanur (tranquila
e familiar), Nusa Dua (selecta e parecida a um jardim) e
ainda Jimbaran (elegante e mais remota). Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar alguma das
excursões ou experiências opcionais que sugerimos:
· Templo de Besakih: visita a um parque que têm uma série
de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes
fotografias bem como paragem nas cascatas de Ubud.
Poderá ver plantações de café e continuar a visita até o
templo Goa Gajah, um dos templos construído no seculo
XI. Da parte da tarde, visita à cascata de Katulampo.
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita a
um parque que têm uma série de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como
paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver plantações
de café e continuar a visita até o templo Goa Gajah, um
dos templos construído no seculo XI. Da parte da tarde,
visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
ÁSIA 2022/23

Dia 1 Portugal - Singapura
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Singapura, voo com escala. Noite a bordo.

paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).

· Excursão de dia inteiro à povoação de Bedugul e Jatuluwih: visita ao Templo Real de Taman Ayun de Mengwi,
paragem na aldeia de Jatuluwih para ver os arrozais em
terraços, passagem pelo mercado de frutas de Candikuning e Bedugul onde se encontra o Templo Ulun Danu
dedicado à deusa SRI.
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling,
com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes. Almoço
tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das suas
praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach. Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan até uma praia privada de areia branca, onde existe
também uma piscina onde poderá mergulhar. Várias
actividades estão previstas como a visita a Devil Tears,
que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do “Yellow
Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda de snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na praia. Da
parte da tarde, regresso a Bali.
Dias 6 - 8 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 9 Denpasar (Bali) - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.

info

diferente, Ubud, um refúgio de paz entre arrozais e Bali, com as suas praias ideais para relaxar.

Singapura bem como a incrível ilha de Bali reservando as excursões/experiências opcionais.

· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a visita
de um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o Taman
Ayun, antigo templo da família real, construído no século
XVII pelo antigo Rei de Mengwi. A tradução à letra do
seu nome quer dizer “o Jardim Flutuante”, já que o templo está situado no meio de um lago artificial. O mesmo
foi construído sobre 3 níveis ascendentes de pátios com
pavilhões e rodeado por um largo fosso. A última paragem está prevista no Templo Tanah Lot, um dos templos
mais importantes de Bali que está construído no cimo
de um enorme rochedo circundado pelo mar. Aproveite
o magnifico pôr do sol no final da visita (sujeito às condições climatéricas no momento da visita).

Singapura, Ubud e Bali

Descubra estes três lugares incríveis ao seu próprio ritmo. Singapura, uma cidade moderna e

Com esta viagem a Singapura e Bali, poderá descobrir a seu bel-prazer a moderna cidade de

Dia 1 Portugal - Singapura
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Singapura, voo com escala. Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.600 €

12 dias / 9 noites.

info

10 dias / 7 noites.

SINGAPURA, UBUD & BALI

paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).

Dia 2 Singapura
Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Resto de dia
livre. Alojamento.

· Excursão à Porta do Céu e Tirta Gangga: excursão onde
poderá ver a espetacular vista sobre o Monte Agung,
desde o Templo Lempuyang, conhecido como a Porta do
Céu. Continuação até Tirta Gangga, o jardim aquático Real.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Singapura com motorista local.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

Dia 3 Singapura
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade ou
realizar alguma excursão. Alojamento.

Dia 6 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Singapura
· Visita de meio-dia da cidade.
· Entardecer na marina com um jantar em cruzeiro.
· Gardens by the Bay.
Bali
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
· Cascatas e baloiços sobre os arrozais.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.

Dia 5 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre em Ubud, é uma cidade relativamente pequena, situada entre os pitorescos arrozais
ondulados e ravinas ingremes entre as montanhas. Há
algo de espiritual em Ubud, por esse motivo o Yoga e a
meditação são duas atividades muito populares nesta
zona. Também é um importante centro de arte com
várias lojas e galerias de arte espalhadas pela cidade. E
um lugar perfeito para compra de artesanato, batiques,
roupa, pinturas e uma quantidade de souvenirs. Poderá
realizar alguma das excursões ou experiências que
sugerimos:

DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Singapura
Boss
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, regime e tipologia de quarto que
pretende contratar antes da partida.
Nas páginas seguintes, propomos alguns exemplos de
hotéis à sua escolha, mas temos mais opções, de várias
categorias, desde hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.

Dia 10 Portugal
Chegada.
36

Dia 4 Singapura - Bali - Ubud
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para voo
com destino a Denpasar. Chegada e transfere para o hotel
selecionado em Ubud. Resto do dia livre e alojamento.

· Templo de Besakih: Visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na
povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da justiça de Kertagosa. Almoço em restaurante local na aldeia
de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno
templo de Goa Lawah à beira do mar, conhecido como o
templo dos morcegos.
· Excursão a um arrozal e cataratas perto de Ubud: visita a
um parque que têm uma série de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como
paragem nas cascatas de Ubud. Poderá ver plantações
de café e continuar a visita até o templo Goa Gajah, um
dos templos construído no seculo XI. Da parte da tarde,
visita à cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
ÁSIA 2022/23

Dia 7 Ubud - Bali
Pequeno-almoço. Saída em direção ao hotel selecionado
junto à praia. Chegada e alojamento.
Dia 8 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, campos de arrozais, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.
Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até à ilha de Nusa Penida, juntamente com outros
clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling, com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes.
Almoço tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das
suas praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a visita de
um dos mais famosos templos do Sul de Bali, o Taman Ayun,
antigo templo da família real, construído no século XVII pelo
antigo Rei de Mengwi. A tradução à letra do seu nome quer
dizer “o Jardim Flutuante”, já que o templo está situado no
meio de um lago artificial. A última paragem está prevista
no Templo Tanah Lot, um dos templos mais importantes de
Bali que está construído no cimo de um enorme rochedo
circundado pelo mar. Aproveite o magnifico pôr do sol no
final da visita (sujeito às condições climatéricas no momento
da visita).
Dias 9 - 10 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 11 Denpasar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Singapura com motorista local.
· Transferes em Bali com assistência no aeroporto em
castelhano.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Singapura
· Visita de meio-dia da cidade.
· Entardecer na marina com um jantar em cruzeiro.
· Gardens by the Bay.
Ubud
· Rafting no rio Ayung.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Cascatas e baloiços sobre os arrozais.
Bali
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Desfrute de duas horas num spa.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade		 Hotel
(4*)
Singapura
Boss
Ubud
Ubud Village Monkey Forest
Bali
Sol Beach House Benoa Bali
A TER EM CONTA
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, tipologia de quarto e excursões ou
experiências que pretende contratar antes da partida.
Na página seguinte, propomos alguns hotéis a selecionar
na ilha, mas temos mais opções, de várias categorias,
desde hotéis mais económicos a hotéis de grande luxo.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.995 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes privados segundo itinerário, em espanhol, em
veículo Toyota Innova.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Visita privada com guia local em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita ao Vulcão Kintamani.
· Transferes e visitas privadas em veículo Toyota Innova.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Ubud
· Porta do Céu e Tirta Gangga.
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
Bali
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Desfrute de duas horas num spa.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
DATAS DE SAÍDA
Saídas diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade Hotel
B (5*)
Ubud
Royal Pita Maha
Bali
Belmond Jimbaran Puri Bali

LUXURY BALI

(5* LUX)

Ubud e Bali

info

12 dias / 9 noites.

Dia 2 Bali - Ubud
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Ubud. Resto
de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Excursão ao vulcão de Kintamani com
paragem na aldeia de Batuan para visitar uma casa típica balinesa. Durante a subida até ao vulcão, visita aos arrozais em
terraços na aldeia de Tegalalang. Visita ao vulcão e ao lago
Batur desde a povoação de Kintamani. Na descida, paragem
nas fontes sagradas de Tirta Empul na aldeia de Sebatu.
Dia 4 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre em Ubud, é uma cidade relativamente pequena, situada entre os pitorescos arrozais
ondulados e ravinas ingremes entre as montanhas. Há algo
de espiritual em Ubud, por esse motivo o Yoga e a meditação são duas atividades muito populares nesta zona.
ÁSIA 2022/23

Também é um importante centro de arte com várias lojas
e galerias de arte espalhadas pela cidade. E um lugar perfeito para compra de artesanato, batiques, roupa, pinturas
e uma quantidade de souvenirs. Poderá realizar alguma
das excursões ou experiências que sugerimos:
· Templo de Besakih: visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da justiça
de Kertagosa. Almoço em restaurante local na aldeia
de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno
templo de Goa Lawah a beira do mar, conhecido como o
templo dos morcegos.
· Excursão a um parque que têm uma serie de baloiços sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias
bem como paragem nas cataratas de Ubud. Poderá ver
plantações de café e continuar a visita até o templo Goa
Gajah, um dos templos construído no seculo XI. Da parte
da tarde, visita a cascata de Katulampo.
· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando

Four Seasons Sayan
Four Seasons Jimbaran

A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
Uma viagem em que poderá escolher a duração da sua
estadia, os hotéis, tipologia de quarto e excursões ou
experiências que pretende contratar antes da partida.

Uma viagem a Bali, a "ilha dos deuses" onde poderá ficar nalguns dos melhores hotéis da ilha.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.

Ubud
Bali

as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).
Dia 5 Ubud
Pequeno-almoço. Dia livre na ilha.
Dia 6 Ubud - Bali
Pequeno-almoço. Saída em direção ao hotel selecionado
junto à praia. Chegada e alojamento.
Dia 7 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, terraços de arroz, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.
Pode ainda conhecer algumas ilhas mais próximas como
Nusa Penida ou Nusa Lembongan, com umas paisagens

maravilhosas. Em Bali as principais praias ficam em Kuta
(animada e conhecida por suas ondas e pôr do sol), Sanur
(tranquila e familiar), Nusa Dua (selecta e parecida a um
jardim) e ainda Jimbaran (elegante e mais remota). Poderá
descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar alguma
das excursões ou experiências que sugerimos:
· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até a ilha de Nusa Penida, juntamente com outros
clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling, com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes.
Almoço tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das
suas praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan
até à uma praia privada de areia branca, onde existe
também uma piscina onde poderá mergulhar. Varias
atividades estão previstas como a visita a Devil Tears
que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do “Yellow
Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda do snor-

keling ou do banana boat. Almoço barbecue na praia. Da
parte da tarde, regresso a Bali.

Possibilidade de realizar os transferes e visitas num carro
Toyota Alphart (consulte suplementos).

· Excursão a Tanah Lot: começamos este tour com a visita
de um dos mais famosos tempos do Sul de Bali, o Taman
Ayun, antigo templo da família real, construído no século
XVII pelo antigo Rei de Mengwi. Continuação até à
floresta dos macacos de Alas Kedaton. A última paragem
está prevista no Templo Tanah Lot, um dos templos mais
importantes de Bali que está construído no cimo de um
enorme rochedo circundado pelo mar. Aproveite o magnifico pôr do sol no final da visita (sujeito às condições
climatéricas no momento da visita).
Dias 8 - 10 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 11 Denpasar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.045 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· 2 almoços segundo o itinerário (sem bebidas).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE.
· Descobrir os templos de Prambanan e Borobudur em
Jogyakarta.
· Ver o impressionante amanhecer do Monte Bromo.

À DESCOBERTA DE JAVA E BALI
Jogyakarta, Surabaya, Bali

info

11 dias / 8 noites.

Com esta viagem à Indonésia irá descobrir os principais templos de Jogyakarta, como Prambanan e Borobudur, o Monte Bromo em Java

Dia 2 Jogyakarta
Chegada. Transfere para o hotel escolhido. Resto de dia livre.
Alojamento.
Dia 3 Jogyakarta
Pequeno-almoço. Visita ao templo hindu de Prambanan,
um dos mais belos exemplares da arquitetura antiga de
Java. Estes 3 templos são dedicados a Brahma, Visnu e
Shiva; a trindade hindu.
Dia 4 Jogyakarta (meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão para explorar a beleza e os aspetos culturais javaneses. Visita ao templo Borobudur, um
dos maiores santuários budistas do mundo, considerado
entre as maravilhas do mundo. Continuação até Jogyakarta, cidade cultural e artística com o seu famoso Palácio
do Sultão, castelo de água, mercado das aves e paragem
ÁSIA 2022/23

em Kota Gede, conhecido pelos seus artefactos de prata.
Almoço num restaurante local.
Dia 5 Jogyakarta - Surabaya - Monte Bromo
(meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída pela manhã em comboio até
Surabaya. Chegada. Almoço em restaurante local. Depois
do almoço, continuação até Bromo, um dos vulcões ativos
mais espetaculares da Indonésia. Chegada a Tosari situado na encosta do vulcão Bromo. Transfere até ao hotel.
Alojamento.
Dia 6 Monte Bromo - Surabaya - Bali
Às 3h00, início da subida em 4x4 até ao vulcão Penanjakan
de 2.770 m atravessando a grande cratera. E imprescindível
sair a esta hora da manhã para ver o amanhecer desde
o anel do vulcão. Uma vez no topo e após o amanhecer
iremos descer novamente a cratera do monte Bromo para
subir novamente, desta vez à cavalo, pela “rota do céu”.
Desde o topo, podemos contemplar o vulcão ativo cujas
fumarolas regularmente expelem gases para o exterior. O
Monte Bromo oferece impressionantes vistas e paisagens

que não é fácil encontrar em mais nenhum local da Indonésia. Regresso ao hotel. Depois do pequeno-almoço, saída
pela estrada até ao aeroporto de Surabaya. Voo para Bali.
Chegada, transfere para o hotel e alojamento.

justiça de Kertagosa. Almoço em restaurante local na
aldeia de Rendang. De regresso, breve paragem no pequeno templo de Goa Lawah a beira do mar, conhecido
como o templo dos morcegos.

Dia 7 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, terraços de arroz, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.
Pode ainda conhecer algumas ilhas mais próximas como
Nusa Penida ou Nusa Lembongan, com umas paisagens
maravilhosas. Em Bali as principais praias ficam em Kuta
(animada e conhecida por suas ondas e pôr do sol), Sanur
(tranquila e familiar), Nusa Dua (selecta e parecida a um
jardim) e ainda Jimbaran (elegante e mais remota).
Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:

· Excursão a um parque que têm uma serie de baloiços
sobre os arrozais onde poderá tirar excelentes fotografias bem como paragem nas cataratas de Ubud. Poderá
ver plantações de café e continuar a visita até ao templo
Goa Gajah, um dos templos construído no seculo XI. Da
parte da tarde, visita a cascata de Katulampo.

· Templo de Besakih: visita ao templo mãe de Bali situado
aos pés do vulcão Agung. Pelo caminho, paragem na
povoação de Klungkung onde se visitara o palácio da

DATAS DE SAÍDA
Terça-Feira e Domingo de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*)
Jogyakarta
Melia Purosani
Monte Bromo Bromo Tosari
Bali
Sol Beach House Benoa

e descansar ou realizar excursões para conhecer em profundidade a ilha de Bali.
Dia 1 Portugal - Jogyakarta (ilha de Java)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Jogyakarta, voo com escala. Noite a bordo.

EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Bali
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Ver o pôr do sol no templo Tanah Lot.
· Excursão ao templo de Besakih.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
· Cascatas e baloiços sobre os arrozais.
· Porta do Céu e Tirta Gangga.

· Excursão de rafting no rio Ayung com almoço incluído:
saída do hotel até ao ponto de embarque, aproveitando
as vistas panorâmicas sobre os arrozais. À chegada, irá
receber o seu capacete, colete e remo. Descida do Rio
Ayung num barco de borracha tipo zodiac com 4 ou 5
pessoas por barco e o seu instrutor. A duração do rafting
é de uma hora e meia e poderá apreciar a beleza das
paisagens e observar os Balineses no meio rural a viver
o dia a dia nas margens, nesta emocionante viagem pelo
rio Ayung (é uma excursão muito divertida).

· Excursão à ilha de Nusa Penida: saída de lancha rápida
até a ilha de Nusa Penida, juntamente com outros clientes. À chegada à ilha, preparação para fazer snorkeling,
com óculos e barbatanas em 2 locais diferentes. Almoço
tipo picnic. Da parte da tarde, visita da ilha e das suas
praias “Broken Beach” ou ainda Kelingking Beach.
Regresso a ilha de Bali em barco rápido.

A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.

Dias 8 - 9 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 10 Bali - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.
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BALI IMPRESCINDÍVEL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.550 €

Bali, Ubud, Candidasa e Lovina

MALÁSIA MARAVILHOSA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.595 €

Kuala Lumpur, Malaca, Cameron Highlands, Belum Rainforest e Penang

info

11 dias / 8 noites.

info

10 dias / 7 noites.

Um passeio pela ilha de Bali, para conhecer o essencial da “ilha dos deuses”,

Uma viagem à Malásia para conhecer os principais pontos turísticos do país.

as vilas de Ubud, Candidasa ou Lovina e finalizar a estadia com alguns dias
na praia em Seminyak, Nusa Dua, Kuta ou Jimbaran.
Dia 1 Portugal - Denpasar (Bali)
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Denpasar, voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Denpasar (Bali) -Ubud
Chegada. Transfere para o hotel escolhido em Ubud. Resto
de dia livre. Alojamento.
Dia 3 Ubud
Pequeno-almoço. Visita à aldeia de Batubulan, famosa
pelas suas gravuras rupestres. Veremos o espetáculo de
danças Baron e Kris que descreve uma luta entre o bem
(Barong) e o mal (Rangda). Continuação até Celuk, centro
de artesanato de prata e conhecido também pelos seus
requintados trabalhos com a madeira. Visita de Ubud,
coração cultural de Bali com as suas inúmeras galerias de
arte. Uma delas é o Museu de Arte Agung Rai que tem
uma extensa coleção de pinturas de artistas balineses e
estrangeiros. Visita ainda ao mercado de Arte de Ubud e
Puri Saren Agung. Resto do dia livre.
Dia 4 Ubud - Candidasa
Pequeno-almoço. Saída em direção de Kerta Gosa ou Sala
da Justiça, construída no seculo XVIII em Klugkung. É um
exemplo requintado do estilo Klungkung na sua pintura
e arquitetura. Continuação até Kusamba, uma aldeia de
pescadores que também participa na elaboração do sal,
onde poderá ver os juncos coloridos alinhados ao longo
da costa de areia preta. Poderá ver a ilha Nusa Penida
pela estrada percorrida até Goa Lawah (Gruta dos morcegos). A última paragem será em Tenganan, uma original
aldeia balinesa. Poderá ver as mulheres locais vestindo os
famosos vestidos “flamejantes”, Kamben geringsing, os
quais têm supostamente o poder de afastar o mal a quem
os veste. Alojamento.
Dia 5 Candidasa - Lovina
Pequeno-almoço. Visitaremos Taman Tirta Gangga (o
Palácio da Água), cujas piscinas e lagoas ornamentais
recordam tempos áureos passados do rajah balinês. Paragem em Putung para uma vista panorâmica sobre a baía.
Continuação através das fascinantes paisagens sobre os
arrozais em terraço até ao templo de Besakih, localizado
na encosta do Monte Agung, o vulcão mais alto de Bali.
É conhecido como o Templo Mãe de Bali por albergar
santuários ancestrais para os hindus balineses. A paragem
seguinte será em Kintamani que oferece vistas impressionantes. Descendo até à costa norte realizaremos uma
breve paragem no templo de Sangsit e passaremos pela
antiga capital Singaraja. Alojamento.
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Dia 6 Lovina - Bali
Pequeno-almoço. Opcionalmente (não incluído), poderá
avistar golfinhos na primeira hora da manhã. Saída em
direção as águas termais de Banjar (possibilidade de
tomar banho) e visita ao Mosteiro Budista, continuação
por estrada para Sul via Bedugul. Chegaremos ao Templo
Ulun Danu, ao lado do lago Beratan em honra de Dewi
Danau, deusa do lago. Prosseguimos até ao templo de
Tanah Lot, um dos templos mais importantes de Bali
construído numa pequena ilha no mar. É um lugar perfeito
para desfrutar de um assombroso pôr do sol. Chegada ao
seu hotel em Bali. Alojamento.
Dia 7 Bali
Pequeno-almoço. Dia livre na Ilha de Bali, desfrute das
suas praias, terraços de arroz, templos encantadores,
povoações pitorescas, ou ainda do Bali mais moderno
com as suas lojas e restaurantes em Seminyak ou Canggu.
Pode ainda conhecer algumas ilhas mais próximas como
Nusa Penida ou Nusa Lembongan, com umas paisagens
maravilhosas. Em Bali as principais praias ficam em Kuta
(animada e conhecida por suas ondas e pôr do sol), Sanur
(tranquila e familiar), Nusa Dua (selecta e parecida a um
jardim) e ainda Jimbaran (elegante e mais remota).
Poderá descansar no seu hotel ou praia ou ainda realizar
alguma das excursões ou experiências que sugerimos:
· Excursão de catamaran à ilha de Lembongan: transfere
para o porto, saída em catamaran para Nusa Lembongan
até à uma praia privada de areia branca, onde existe
também uma piscina onde poderá mergulhar. Várias
actividades estão previstas como a visita a Devil Tears
que tem uma vista maravilhosa do rochedo e do “Yellow
Bridge” (Ponte amarela), que conecta as ilhas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. Desfrute ainda do snorkeling ou do banana boat. Almoço barbecue na praia. Da
parte da tarde, regresso a Bali.
Dias 8 - 9 Bali
Pequeno-almoço. Dias livres na ilha.
Dia 10 Denpasar - Portugal
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto para sair em
voo para Portugal via cidade de ligação. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

Dia 1 Portugal - Kuala Lumpur
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Kuala Lumpur. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Kuala Lumpur
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre. Alojamento.
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas segundo itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Circuito exclusivo para clientes ICARION, com guia local
em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Danças Barong em Ubud.
Visita de Tenganan, aldeia tradicional balinesa.
· Taman Tirta Gangga (Palácio da Água).
· Tanah Lot, Templo construído numa pequena ilha no
mar.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão a Bedugul e Jatuluwih, para ver os templos e
arrozais.
· Jantar na praia de Jimbaran.
· Templo de Ulluwatu e danças.
· Rafting no rio Ayung.
· Catamaran na ilha de Nusa Lembongan.
· Snorkeling em Nusa Penida.
· Desfrute de duas horas num spa.
· Mergulho, dia para descobrir os fundos marinhos em
Tulamben ou Nusa Penida.
· Casamento balinês no restaurante The Ocean.
· Cascatas e baloiços sobre os arrozais.
DATAS DE SAÍDA
Segunda Feira e Sábado de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (3*/4*) Ubud
Rama Phala
Ubud Village Monkey Forest
Candidasa Rama Candidasa
		
Discovery Candidasa
Lovina
Aneka Lovina
Nugraha Lovina
Bali
Sol Beach House Benoa
A (4*/5*) Ubud
Alaya Ubud
		
Visesa Ubud
Candidasa The Candi Beach
Lovina
The Lovina
Bali
Sol Beach House Benoa
A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
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Dia 3 Kuala Lumpur
Pequeno-almoço. Manhã livre. Pela tarde iniciaremos
a visita da cidade, passaremos pelo Jardim Botânico
de Perdana, anteriormente conhecido como Taman
Tasik Perdana ou Lake Gardens. Paragem na Mesquita
Nacional e na Praça da Independência. A partir daqui,
caminharemos até Pasar Seni (Mercado Central). No
caminho, passamos pelo Masjid Jamek, um dos primeiros prédios de Kuala Lumpur, construído na confluência
dos rios Gombak e Klang. Continuamos em direcção a
Chinatown onde o autocarro nos irá buscar. De seguida,
continuação para Kampung Baru, uma área típica malaia
onde a maioria das casas ainda são construídas com a
arquitetura tradicional. A viagem termina no exterior
do KLCC, mais conhecido por "Torres Petronas", as mais
altas do mundo. Alojamento.
Dia 4 Kuala Lumpur - Malaca - Kuala Lumpur
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para visita de dia inteiro a
Malaca (por estrada) que fica a sensivelmente a 145 Km
de Kuala Lumpur (cerca de 2h30 de viagem). Ao chegar
a Malaca, veremos as ruínas da fortaleza de “A Famosa”,
a praça holandesa e cruzaremos a ponto sobre o rio para
passear pelas ruas antigas de Malaca. A maioria dos edifícios antigos foram renovados respeitando a sua forma
original e convertidos em lojas. Realizaremos também
um passeio pelo rio Malaca e observaremos os edifícios
com influência arquitetónica holandesa e britânica. Visita
à Casa-Museu Baba & Nyonya. Almoço em restaurante
local. Veremos também o Templo Cheng Hoon Teng, o
templo chinês mais antigo da Malásia (1645) e a Mesquita
Kampung Kling, a mais antiga de Malaca. Por último,
faremos uma paragem no Bukit China, o cemitério chinês
mais importante fora da China. Regresso a Kuala Lumpur
e alojamento.
Dia 5 Kuala Lumpur - Cameron Highlands
Pequeno-almoço. Saída por estrada até Cameron
Highlands. Esta viagem faz-se por caminhos sinuosos,
mas paisagísticos, atravessando a selva e as montanhas.
À chegada a Cameron Highlands, transfere até ao hotel.
Pela tarde, visita a uma plantação de chá e à povoação
de Asli. Esta zona é especialmente conhecida pela grande
quantidade de população nativa que vive nos bosques.
Alojamento.
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Dia 6 Cameron Highlands - Belum Rainforest
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída em direcção à Fundação Bukit
Merah Orangutan, o único centro de pesquisa de orangotangos na Malásia peninsular. Um passeio de barco de
cerca de 20 minutos pelo lago irá levar-nos até à ilha. Esta
ilha é um santuário de reprodução de orangotangos, bem
como um centro de conservação, pesquisa e educação
para estudar e proteger esta espécie em extinção. De
Bukit Merah, continuaremos por cerca de uma hora até a
cidade real de Kuala Kangsar, onde visitaremos a Mesquita
de Ubudiah. De lá, continuaremos a nossa viagem até
à reserva natural Belum Rainforest, localizada perto da
fronteira com a Tailândia. A viagem vai durar cerca de 3
horas. Após a chegada, faremos check-in no Belum Nature
Lodge. Jantar e alojamento no albergue / lodge.
Dia 7 Belum Rainforest - Penang (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Começaremos a nossa excursão de
duas horas e meia à floresta de Belum. Uma maravilhosa
imersão na fauna e na flora da reserva, uma das florestas
tropicais mais antigas da Malásia. Almoço tipo piquenique. Regresso ao lodge e saída com destino a Penang.
Chegada e alojamento.
Dia 8 Penang
Pequeno-almoço e saída para conhecer Penang. A visita
inclui o Templo Kek Lok Si, o Jardim Botânico, uma
fábrica Batik, o Templo Tailandês do Buda Reclinado, o
Templo Birmanês, o distrito colonial ao redor da área da
Esplanada, Khoo Kongsi, uma bela Casa do Clã Chinês e
um passeio pela rua Armenia para observar os murais
modernos. Alojamento.
Dia 9 Penang - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Poder fotografar do exterior as Petronas em Kuala
Lumpur.
· Conhecer a antiga cidade colonial, Malaca.
· Ir de barco à ilha dos orangotangos na Fundação Bukit
Merah Orangutan.
· Passeio pelas ruas de Penang.
DATAS DE SAÍDA
Sábados, 01/03/22 a 30/03/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*)
Kuala Lumpur
Four Points by
Sheraton Chinatown
Cameron Highlands Strawberry Park
Belum Rainforest
Belum Rainforest Resort
Penang
Royale Chulan
A TER EM CONTA
O alojamento em Belum, é num albergue / lodge, sem
categoria oficial.
A visita à ilha dos orangotangos no dia 6 da viagem,
dependerá do nível de água do lago Merah (se for baixo,
não se poderá realizar).
É necessário pagar directamente aos hotéis uma taxa de
turismo local de aproximadamente 10 MYR por quarto e
por noite.

Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos, Langkawi na Malásia, as incríveis
ilhas de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia,
a ilha de Bali com as suas gentes e paisagens
espetaculares, ou nas praias paradisíacas das
Ilhas Maldivas.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.375 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 3 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Poder fotografar do exterior as Petronas em Kuala
Lumpur.
· Conhecer a antiga cidade colonial, Malaca.
· Visitar o P.N. Bako e o centro de orangotangos de
Kuching.
· Jantar com espectáculo cultural em Kota Kinabalu.
· Cruzeiro pelo rio Kinabatangan entre as selvas de Sukau.

BORNÉU NATURAL

DATAS DE SAÍDA
Sábados, 01/03/22 a 11/02/23

Kuala Lumpur, Malaca, Kuching, Kota Kinabalu, Mount Konabalu, Sandakan e Sukau

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(3*/4*) Kuala Lumpur
Four Points by
Sheraton Chinatown
Kuching
Abell
Kota Kinabalu
Gaya Centre
Mount Kinabalu Celyn Resort
Sandakan
Sandakan Style
Sukau
Bilit Rainforest Lodge

info

15 dias / 12 noites.

Nesta viagem pela Malásia, conhecerá Kuala Lumpur e a zona mais natural do país, o Bornéu.
Dia 1 Portugal - Kuala Lumpur
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Kuala Lumpur. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Kuala Lumpur
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre. Alojamento.
Dia 3 Kuala Lumpur
Pequeno-almoço. Manhã livre. Pela tarde iniciaremos a
visita da cidade, passaremos pelo Jardim Botânico de Perdana, anteriormente conhecido como Taman Tasik Perdana ou Lake Gardens. Paragem na Mesquita Nacional e na
Praça da Independência. A partir daqui, caminharemos até
Pasar Seni (Mercado Central). No caminho, passamos pelo
Masjid Jamek, um dos primeiros prédios de Kuala Lumpur,
construído na confluência dos rios Gombak e Klang. Continuamos em direcção a Chinatown onde o autocarro nos
irá buscar. De seguida, continuamos para Kampung Baru,
uma área típica malaia onde a maioria das casas ainda são
construídas com a arquitetura tradicional malaia. A viagem
termina no exterior do KLCC, mais conhecido por "Torres
Petronas", as mais altas do mundo. Alojamento.
Dia 4 Kuala Lumpur - Malaca - Kuala Lumpur
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para visita de dia inteiro a Malaca
(por estrada) que fica a sensivelmente a 145 Km de Kuala
Lumpur (cerca de 2h30 de viagem). Ao chegar a Malaca,
veremos as ruínas da fortaleza de “A Famosa”, a praça
holandesa e cruzaremos a ponte sobre o rio para passear
pelas ruas antigas de Malaca. A maioria dos edifícios
antigos foram renovados respeitando a sua forma original
e convertidos em lojas. Realizaremos também um passeio
pelo rio Malaca e observaremos os edifícios com influência
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arquitectónica holandesa e britânica. Visita à Casa-Museu
Baba & Nyonya. Almoço em restaurante local. Veremos
também o Templo Cheng Hoon Teng, o templo chinês mais
antigo da Malásia (1645) e a Mesquita Kampung Kling, a
mais antiga de Malaca. Por último, faremos uma paragem
no Bukit China, o cemitério chinês mais importante fora da
China. Regresso a Kuala Lumpur e alojamento.
Dia 5 Kuala Lumpur
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade.
Dia 6 Kuala Lumpur - Kuching
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Kuching. Chegada e transfere até ao hotel.
De seguida, começaremos a conhecer a cidade com a visita
ao Templo Tua Pek Kong, o templo chinês mais antigo em
Sarawak, construído em 1876, e de onde poderemos desfrutar de uma bela vista do imponente Forte Margaret. Em
seguida, passaremos pela Catedral de São José, o Tribunal
de Syariah (muçulmano), as tradicionais casas malaias
construídas sobre palafitas e a mesquita construída ao longo da margem do rio, que atravessa o coração da cidade.
Veremos também o majestoso Astana, o antigo palácio dos
Rajahs Brancos, agora a residência oficial do Governador
de Sarawak. Teremos alguns minutos de descanso em frente ao antigo Palácio da Justiça colonial, com uma torre de
relógio e um obelisco de granito construído em memória
do segundo Rajah branco, Charles Brooke. O destaque do
passeio é a visita ao Museu Sarawak, um dos melhores do
Sudeste Asiático: é um tesouro de artefactos e exposições
de grande significado arqueológico e cultural. Alojamento.
Dia 7 Kuching (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Partida para o Parque Nacional
Bako. Um passeio panorâmico nos leva até à vila de

pescadores de Bako. Continuamos de barco para um
cruzeiro de 30 minutos ao longo da costa de frente
para o Mar da China Meridional para chegar ao Parque
Nacional de Bako. Caminhada pela floresta de mangais
e continuação ao longo do trilho de Paku para observar
a vida selvagem. Almoço num restaurante local. Nova
caminhada para observar a fauna no seu ambiente
natural, incluindo macacos-narigudos, lagartos-monitores, porcos barbudos, macacos-folha de prata e mais de
100 espécies de pássaros. A floresta alberga enormes
árvores da floresta tropical e várias espécies de plantas
carnívoras. Regresso ao cais e transfere de barco até
Bako. Regresso ao hotel e alojamento.
Dia 8 Kuching (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Partida para o Centro Semenggoh
Wildlife (a cerca de 30 minutos de Kuching). Este é o
lugar perfeito para ver orangotangos semi-selvagens
num ambiente natural. O Centro de Vida Selvagem de
Semenggoh é um centro de reabilitação que ajuda os
orangotangos a se reintegrarem na natureza. Os visitantes podem estudar e observar orangotangos à distância.
Almoço num restaurante local. Continuação para Annah
Rais, uma casa comunitária em Bidayuh com aproximadamente 120 famílias, localizada a cerca de 75 km da
cidade. A viagem continua por uma paisagem de campos
de arroz, plantações de borracha, cacau e pimenta que
são intercalados com exuberantes florestas tropicais, rios
e cadeias de montanhas. Passeio pela casa comunitária
para observar o estilo de vida da população local. Regresso ao hotel e resto do dia livre. Alojamento.
9 Kuching - Kota Kinabalu (Meia pensão)
Pequeno-almoço e transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Kota
Kinabalu. Chegada e transfere para o hotel. Mais tarde,

visita nocturna pela cidade: começaremos pelo colorido
mercado noturno onde uma grande quantidade de bugigangas e lembranças o aguardam. Em seguida, observaremos a vida noturna da cidade desde o miradouro Signal
Hill. Saboreia um jantar com show cultural seguido de
um tempo livre para se aventurar pelas ruas da cidade.
Regresso ao hotel e alojamento.

Lodge. Cruzeiro no rio Kinabatangan para descobrir a vida
selvagem ao longo do rio, onde teremos a oportunidade
de ver o macaco-narigudo, espécies raras de pássaros
e talvez até elefantes pigmeus! Jantar no lodge. Após o
jantar, poderemos realizar um cruzeiro noturno (incluido)
e observar animais noturnos, crocodilos e pássaros.
Alojamento.

Dia 10 Kota Kinabalu - Mount Kinabalu
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para o Parque Nacional Kinabalu
(cerca de 2h30min). No caminho para o parque, passaremos por pequenas cidades e vilas, com uma paragem no
mercado de frutas de Nabalu. Em seguida, visitaremos as
fontes termais de Poring e poderá experimentar passear
pelas copas das árvores através dos seus passadiços.
Almoço em restaurante local e continuação para o Parque
Nacional Kinabalu. Experimente um dos trilhos do parque
e aprecie a vista do Monte Kinabalu. Visitaremos também
a Sala de Exposições e o Jardim da Montanha (uma das
atrações mais populares do parque). Alojamento.

13 Sukau (Pensão completa)
De manhã bem cedo, cruzeiro pelo rio Kinabatangan para
ver a vida selvagem mais endêmica do Bornéu ou caminhada pela selva no Lago Oxbow para ver uma variedade
de espécies de aves. Depois de passar a manhã observando a vida selvagem, será hora de recarregar as baterias
com o pequeno-almoço. Tempo livre. Almoço no lodge.
Mais tarde, cruzeiro no rio Kinabatangan para observar
de novo a fauna desta área. Jantar e alojamento.

Dia 11 Mount Kinabalu - Sandakan
Pequeno-almoço. Saída com destino a Sandakan através
das colinas de Crocker Ranger, passando por belas paisagens e por vilas típicas e plantações. A viagem dura cerca
de 5 horas. Chegada ao hotel em Sandakan e resto do dia
livre para explorar a zona ou para relaxar. Alojamento.

A TER EM CONTA
O alojamento em Sukau é um lodge sem categoria oficial.
É necessário pagar directamente aos hotéis uma taxa de
turismo local de aproximadamente 10 MYR por quarto e
por noite.

Dia 14 Sukau - Sandakan - Portugal
Pequeno-almoço. Saída para explorar as famosas grutas
Gomantong, lar de milhões de morcegos. Almoço em restaurante local. Mais tarde, transfere para o aeroporto de
Sandakan. Formalidades de embarque e partida em voo
(com escala) com destino a Portugal. Noite a bordo.
Dia 15 Portugal
Chegada.

Dia 12 Sandakan - Sukau (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para o Centro de Reabilitação de
Orangotango Sepilok onde participaremos à uma sessão
de alimentação dos animais. Em seguida, visitaremos o
Centro de Conservação de Ursos de Bornéu. Continuação
da viagem de duas horas até o cais Bilit onde apanharemos um barco até ao Bilit Rainforest Lodge. Almoço no
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DESCUBRA PALAWAN

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.395 €

Manila, Puerto Princesa & El Nido

ESCAPADA ÀS FILIPINAS:
BORACAY & EL NIDO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.650 €

info

11 dias / 8 noites.

Palawan, reserva natural e exemplo da vontade e do interesse local na sua conservação

info

Manila, Boracay & El Nido

e desenvolvimento de forma sustentável.

12 dias / 9 noites.

fina e branca de Boracay.

Día 1 Portugal - Manila
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Manila. Voo com escala. Noite a bordo.

Día 1 Portugal - Manila
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Manila. Voo com escala. Noite a bordo.

Día 2 Manila
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre para passear pelas ruas de Manila e deixar-se
levar pelos seus contrastes, a mistura das tradições e as
influências de vários países. A capital das Filipinas não
deixa nenhum dos seus visitantes indiferente. Alojamento.

Conheça Manila, as praias incríveis de água azul turquesa de El Nido e a areia

Día 2 Manila
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre para passear pelas ruas de Manila e deixar-se
levar pelos seus contrastes, a mistura das tradições e as
influências de vários países. A capital das Filipinas não
deixa nenhum dos seus visitantes indiferente. Alojamento.
Día 3 Manila
Pequeno-almoço. De seguida, visita guiada a Manila:
Intramuros, a cidade antiga muralhada, centro do poder
político, religioso e comercial durante a época colonial. Depois de almoço, a visita continuará pelos principais pontos
da cidade, como o Binondo (um dos bairros chineses mais
antigos e maiores do mundo) e o cemitério chinês.
Día 4 Manila - Caticlan - Boracay
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Caticlan. Chegada e transfere de barco até
à ilha de Boracay, uma das ilhas mais famosas das Filipinas
conhecida mundialmente pelas suas praias de areia branca
e finas e águas de um azul turquesa incomparável.
Día 5 Boracay
Pequeno-almoço. Manhã livre. Pela tarde, cruzeiro pela
baía de Boracay, a melhor forma de apreciar o pôr do sol.
Día 6 Boracay
Pequeno-almoço. Dia livre.
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Día 7 Boracay - Caticlan - El Nido
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto de Caticlan para voo com destino
a El Nido, Palawan. Chegada e transfere até ao resort
selecionado. El Nido é considerado um dos locais mais
bonitos da Terra. Composto por 19 ilhas de densas selvas,
falésias de mármore negro e refúgios de tartarugas gigantes tendo sido declarado santuário marinho pela WWF em
1989. Alojamento.
Día 8 El Nido
Neste dia, nos hotéis de Categoria Standard e Deluxe:
Pequeno-almoço e excursão à baía de Bacuit. Hotéis da
Categoria Primeira: Pensão completa. A excursão está
incluída entre as actividades geridas pelo hotel.
Día 9 El Nido
Dia livre no hotel e regime selecionados.
Día 10 El Nido - Manila
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Manila. Transfere e chegada ao
hotel selecionado. Alojamento.
Día 11 Manila - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere
para o aeroporto de Manila. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.
Día 12 Portugal
Llegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Actividades e excursões com guias a falar inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 1 almoço segundo o itinerário (sem bebidas).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita à cidade colonial de Manila.
· Excursão Island Hopping em El Nido.
· Cruzeiro ao entardecer em Boracay.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, 01/03/22 a 14/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
Standard Manila
Bayleaf Intramuros
El Nido
Casa Kalaw
Boracay
Coast Boracay
Deluxe
Manila
Peninsula Manila
El Nido
Seda Lio
Boracay
The Lind Boracay
Primeira Manila
Peninsula Manila (Premier Suite)
El Nido
El Nido Miniloc (Water Cottage)
Boracay
Crimson Boracay (Suite)
A TER EM CONTA
O hotel em El Nido será em regime de alojamento e
pequeno-almoço (Categoria Standard e Deluxe). Pensão
Completa (Categoria Primeira), bebidas não incluídas.
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Día 3 Manila - Puerto Princesa
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto. Saída em
voo para Puerto Princesa. Transfere à chegada para o
hotel. Alojamento
Día 4 Puerto Princesa (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão para Honda Bay e as suas 7
ilhas. Escolha a sua ilha de acordo com sua actividade
preferida. Aproveite para tomar banho, mergulhar ou
alimentar os peixes. O almoço será tipo piquenique numa
das ilhas.
Día 5 Puerto Princesa (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Excursão ao Rio Subterrâneo, declarado
Património da Humanidade, esta maravilha natural possui
8,2 quilómetros de rio navegável, considerado o maior rio
subterrâneo do mundo, que atravessa uma espetacular
gruta antes de desaguar no Mar das Filipinas Ocidental.
Día 6 Puerto Princesa - El Nido
Pequeno-almoço. Partida por estrada (aprox. 5-6 horas)
para El Nido. Chegada ao resort. El Nido é considerado um
dos locais mais bonitos da Terra. Composto por 19 ilhas
de densas selvas, falésias de mármore negro e refúgios
de tartarugas gigantes tendo sido declarado santuário
marinho pela WWF em 1989. Das ilhas, apenas Miniloc,
Lagen e Malapacao são classificadas como zonas de uso
múltiplo, enquanto as restantes permanecem como zonas
protegidas. Alojamento.
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Día 7 El Nido
Neste dia, nos hotéis de Categoria Standard e Deluxe:
Dia livre para desfrutar das águas cristalinas e dos
serviços do hotel. Hotéis da Categoria Primeira: Pensão
completa. Dia livre para desfrutar das águas cristalinas e
dos serviços do hotel.
Día 8 El Nido
Neste dia, nos hotéis de Categoria Standard e Deluxe:
Dia livre para desfrutar das águas cristalinas e dos
serviços do hotel. Hotéis da Categoria Primeira: Pensão
completa. Dia livre para desfrutar das águas cristalinas e
dos serviços do hotel.
Día 9 El Nido - Manila
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Manila. Transfere e chegada ao
hotel selecionado. Alojamento.
Día 10 Manila - Portugal
Pequeno-almoço. Manhã livre. Opcionalmente, poderá
fazer uma visita guiada a Manila com um guia em espanhol (meio-dia). Transfere para o aeroporto de Manila. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal.
Noite a bordo. (Em algumas companhias aéreas o voo é
diurno e a chegada será neste dia e não no dia seguinte).
Día 11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Actividades e excursões com guias a falar inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 almoços piquenique segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Excursão pela baía de Honda e as suas 7 ilhas.
· Visite o maior rio subterrâneo do mundo em Palawan.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, 01/03/22 a 14/12/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
Standard Manila
Bayleaf Intramuros
Puerto Princesa Daluyon Beach & Mountain
Resort
El Nido
Casa Kalaw
Deluxe
Manila
Seda BGC
Puerto Princesa Daluyon Beach & Mountain
Resort
El Nido
Seda Lio
Primeira Manila
Hilton Manila
Puerto Princesa Daluyon Beach & Mountain
Resort
El Nido
El Nido Miniloc
(Water Cottage)
A TER EM CONTA
O hotel em El Nido será em regime de alojamento e
pequeno-almoço (Categoria Standard e Deluxe). Pensão
Completa (Categoria Primeira), bebidas não incluídas.
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INDOCHINA
Venha descobrir este lugar inspirador com as
suas belíssimas paisagens naturais, templos
e sítios arqueológicos, a hospitalidade da
população local e a rica gastronomia da
Indochina. Os nossos itinerários e percursos
transformarão a sua viagem no Vietname,
Cambodja e Laos num conjunto de histórias
inesquecíveis e experiências autênticas.

ÁSIA 2022/23
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ENCANTOS DO VIETNAME & SAPA

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.040 €

Sapa, Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué e Ho Chi Minh

info

13 dias / 10 noites.

ENCANTOS DO VIETNAME

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.715 €

Hanói, a incrível Baía de Halong, as cidades de Hue e Hoi An, e a moderna Cidade de Ho Chi

Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué e Ho Chi Minh

info

11 dias / 8 noites.

Minh bem como as tribos em Sapa.

Esta viagem pelo Vietname permite-lhe descobrir as principais cidades do país; a histórica Hanói,

Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.

a incrível Baía de Halong, as cidades de Hue e Hoi An, e a moderna Cidade de Ho Chi Minh.
Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Hanói
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre. Alojamento.
Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu
de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial,
a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da cidade:
Tran Quoc. Da parte da tarde veremos o Templo da Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname, fundada
em 1070. Passeio de bicicleta pela zona antiga para
explorar a vida dos habitantes de Hanói passando também
pela Catedral. Visita a uma casa antiga na rua Ma May e ao
Templo Bach Ma. Terminamos o nosso dia com um espectáculo de marionetas sobre a água. Alojamento.
Dia 4 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a Baía
de Halong; património Natural da Humanidade. Chegada
e embarque numa embarcação típica, estão previstas
diversas actividades como explorar uma gruta, nadar nas
águas da baía ou visitar as povoações flutuantes. Almoço,
jantar e alojamento no barco.
Dia 5 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Hanói. Formalidades de embarque e voo com destino a Danang. Chegada e transfere para o hotel de Hoi An. Jantar e alojamento.
Dia 6 Hoi An (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade da UNESCO, é a
meca da culinária e um paraíso com belos restaurantes.
Hoi An é uma paragem encantadora e obrigatória para
todos os que visitam o país. Faremos um passeio pelas
ruas estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o Pagode
Phuc Kien, a ponte japonesa e a Casa Tan Ky com os seus
poemas chineses escritos em madrepérola. Almoço em
restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
Dia 7 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital do Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma história gloriosa
ÁSIA 2022/23

Esta viagem pelo Vietname permite-lhe descobrir as principais cidades do país; a histórica

tanto a nível cultural, arquitetónico e artistíco. Até hoje, a
cidade preserva rituais imperiais, as relíquias da antiga capital e a música da corte de Hué foram declaradas Património
da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos a seguir a cidade
imperial e o túmulo do Imperador Tu Duc. Mais tarde, continuamos com uma viagem de barco até chegar ao pagode
Thien Mu e terminaremos as nossas visitas no mercado
Dong Ba. Almoço em restaurante local. Alojamento.
Dia 8 Hué - Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Ho Chi Minh. Também conhecida como
Saigão, é uma cidade cosmopolita onde vivem cidadãos
de diferentes locais do mundo. Aqui encontramos várias
nacionalidades e culturas que convivem pacificamente
entre si, mas mesmo assim, a identidade local continua
profundamente enraizada e preservada quase intacta.
Visitaremos a cidade, com visita ao Cho Lon (Chinatown),
o Pagode Thien Hau e o Pagode Ngoc Hoang. Tempo livre
para conhecer e caminhar pelo centro da cidade, onde
podemos ver do exterior a Catedral de Notre Dame e os
Correios. Continuação pela rua Dong Khoi até ao mercado
Ben Thanh. Alojamento.
Dia 9 Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade ao
seu ritmo ou realizar alguma visita opcional, como visitar
o Delta do Mekong ou os famosos Tuneis de Cu Chi.
Alojamento.
Dia 10 Ho Chi Minh - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.

Dia 2 Hanói - Lao Cai
Chegada e transfere para o hotel para tomar banho e mudar de roupa, antes dos transfere para a estação, para sair
em comboio nocturno com destino a Lao Cai. Dormida no
comboio (cabine quadrupla).
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 4 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas com
guia local em espanhol, excepto a noite no barco na
baía de Halong que se realizará sem guia a bordo, serão
atendidos pelo staff do barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma maravilhosa cidade tradicional.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Passear na moderna e activa cidade de Ho Chi Minh.
DATAS DE SAÍDA
Terças-Feiras de 01/03/22 a 31/03/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*) Hanói
Mercure
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Hoian Central Boutique
Hué
Eldora
Ho Chi Minh
Edenstar Saigon
A (5*) Hanói
Pan Pacific
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Koi Resort
Hué
Pilgrimage Village
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza
A TER EM CONTA
Visto para o Vietname não incluído.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.

Dia 3 Lao Cai - Sapa (Meia pensão)
Chegada a Lao Cai. Pequeno-almoço e transfere para Sapa.
Partimos para o Vale Muong Hoa habitado pelas tribos
Hmong Negra e Giay. Iniciamos a descida em direcção ao
vale que é o maior arrozal da zona de Sapa. O passeio começa em Lao Chai, a aldeia da minoria Hmong Negra até Ta
Van de minoria Giay onde visitaremos também a escola local.
Almoço em restaurante local. Regresso a Sapa e alojamento.
Dia 4 Sapa - Hanói (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Hoje visitaremos os mercados étnicos que
são sempre locais coloridos pelas tribos das montanhas do
Vietname que aí se encontram. Almoço em restaurante local. Regresso por estrada para Hanói. Chegada e alojamento.
Dia 5 Hanói
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu
de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial,
a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da cidade:
Tran Quoc. Da parte da tarde veremos o Templo da Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname, fundada
em 1070. Passeio de bicicleta pela zona antiga para
explorar a vida dos habitantes de Hanói passando também
pela Catedral. Visita a uma casa antiga na rua Ma May e ao
Templo Bach Ma. Terminamos o nosso dia com um espectáculo de marionetas sobre a água. Alojamento.
Dia 6 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a Baía
de Halong; património Natural da Humanidade. Chegada
e embarque numa embarcação típica, estão previstas
diversas actividades como explorar uma gruta, nadar nas
águas da baía ou visitar as povoações flutuantes. Almoço,
jantar e alojamento no barco.
Dia 7 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Hanói. Formalidades de embarque e voo com destino a Danang. Chegada e transfere para o hotel de Hoi An. Jantar e alojamento.
Dia 8 Hoi An
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade da UNESCO, é a
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meca da culinária e um paraíso com belos restaurantes.
Faremos um passeio pelas ruas estreitas e tranquilas de
Hoi An para visitar o Pagode Phuc Kien, a ponte japonesa
e a Casa Tan Ky com os seus poemas chineses escritos em
madrepérola. Almoço em restaurante local. Tarde livre.
Alojamento.
Dia 9 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital do Vietname entre 1802-1945. Visitaremos a seguir a cidade imperial
e o túmulo do Imperador Tu Duc. Mais tarde, continuamos
com uma viagem de barco até chegar ao pagode Thien Mu
e terminaremos as nossas visitas no mercado Dong Ba.
Almoço em restaurante local. Alojamento.
Dia 10 Hué - Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Ho Chi Minh. Também conhecida
como Saigão, é uma cidade cosmopolita onde vivem
cidadãos de diferentes locais do mundo. Visitaremos a
cidade, começando por Cho Lon (Chinatown), o Pagode
Thien Hau e o Pagode Ngoc Hoang. Tempo livre para
conhecer e caminhar pelo centro da cidade, onde podemos
ver do exterior a Catedral de Notre Dame e os Correios.
Continuação pela rua Dong Khoi até ao mercado Ben
Thanh. Alojamento.
Dia 11 Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade ao seu
ritmo ou realizar alguma visita opcional, como visitar o Delta do Mekong ou os famosos Tuneis de Cu Chi. Alojamento.
Dia 12 Ho Chi Minh - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a
bordo.
Dia 13 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas com
guia local em espanhol, excepto a noite no barco na
baía de Halong que se realizará sem guia a bordo, serão
atendidos pelo staff do barco que fala inglês.
· Comboio de Hanói para Lao Cai, em cabine quadrupla
tipo beliche (compartilhada com outros clientes).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Descobrir as tribos locais e os arrozais em Sapa.
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma cidade tradicional maravilhosa.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Passear na moderna e activa cidade de Ho Chi Minh.
DATAS DE SAÍDA
Domingos de 01/03/22 a 31/03/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (4*)
Tren
Fanxipan - Sapaly
Lao Cai Sapa
Pistachio
Hanói
Mercure
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Hoian Central Boutique
Hué
Eldora
Ho Chi Minh
Edenstar Saigon
A (5*)
Tren
Fanxipan - Sapaly
Lao Cai Sapa
Silk Path
Hanói
Pan Pacific
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Koi Resort
Hué
Pilgrimage Village
Ho Chi Minh
Sofitel Plaza
A TER EM CONTA
Visto para o Vietname não incluído.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.150 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas com
guia local em espanhol, excepto a noite no barco na
baía de Halong que se realizará sem guia a bordo, serão
atendidos pelo staff do barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma cidade tradicional maravilhosa.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Passear na moderna e activa cidade de Ho Chi Minh.
· Desfrutar dos Templos de Angkor.
· Passear de barco tradicional no lago Tonle Sap.

ENCANTOS DO VIETNAME & CAMBODJA
Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué, Ho Chi Minh e Siem Reap

info

14 dias / 11 noites.

Esta viagem pelo Vietname e Cambodja permite-lhe descobrir as principais cidades do país, desde a impressionante Baía de Halong,
aos indescritíveis templos misteriosos de Angkor Wat.
Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Hanói
Chegada e transfere para o hotel selecionado. “Xin Chao”,
bem-vindo ao Vietname. Resto do dia livre. Alojamento.
Dia 3 Hanói
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu
de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial,
a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da cidade:
Tran Quoc. Da parte da tarde veremos o Templo da Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname, fundada
em 1070. Passeio de bicicleta pela zona antiga para explorar a vida dos habitantes de Hanói passando também pela
Catedral. Visita a uma casa antiga na rua Ma May e ao Templo Bach Ma. Terminamos o nosso dia com um espectáculo
de marionetas sobre a água. Alojamento.
Dia 4 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a Baía
de Halong; património Natural da Humanidade. Chegada
e embarque numa embarcação típica, estão previstas
diversas actividades como explorar uma gruta, nadar nas
águas da baía ou visitar as povoações flutuantes. Almoço,
jantar e alojamento no barco.
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Dia 5 Baía de Halong - Hanó - Danang - Hoi An
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Hanói.
Formalidades de embarque e voo com destino a Danang.
Chegada e transfere para o hotel de Hoi An. Jantar e
alojamento.
Dia 6 Hoi An
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade da UNESCO, é a
meca da culinária e um paraíso com belos restaurantes.
Hoi An é uma paragem encantadora e obrigatória para
todos os que visitam o país. Faremos um passeio pelas
ruas estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o Pagode
Phuc Kien, a ponte japonesa e a Casa Tan Ky com os seus
poemas chineses escritos em madrepérola. Almoço em
restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
Dia 7 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital do
Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma história
gloriosa tanto a nível cultural, arquitetónico e artistíco.
Até hoje, a cidade preserva rituais imperiais, as relíquias
da antiga capital e a música da corte de Hué foram
declaradas Património da Humanidade pela UNESCO.
Visitaremos a seguir a cidade imperial e o túmulo do
Imperador Tu Duc. Mais tarde, continuamos com uma
viagem de barco até chegar ao pagode Thien Mu e

terminaremos as nossas visitas no mercado Dong Ba.
Almoço em restaurante local. Alojamento.

partida para conhecer os mundialmente famosos Templos
de Angkor. Chegada, transfere para o hotel e alojamento.

Dia 8 Hué - Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Ho Chi Minh. Também conhecida como
Saigão, é uma cidade cosmopolita onde vivem cidadãos
de diferentes locais do mundo. Aqui encontramos várias
nacionalidades e culturas que convivem pacificamente
entre si, mas mesmo assim, a identidade local continua
profundamente enraizada e preservada quase intacta. Visitaremos a cidade, começando por Cho Lon (Chinatown),
o Pagode Thien Hau e o Pagode Ngoc Hoang. Tempo livre
para conhecer e caminhar pelo centro da cidade, onde
podemos ver do exterior a Catedral de Notre Dame e os
Correios. Continuação pela rua Dong Khoi até ao mercado
Ben Thanh. Alojamento.

Dia 11 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída para visitar a cidade antiga
Angkor Tom, que foi a capital do império Khmer, o templo
Bayon – único pelas suas 54 torres decoradas com mais
de 200 caras. Seguimos para Phimeanakas, o Terraço do
Rei Leproso (desconhece-se o motivo da origem deste
nome), o Terraço dos Elefantes que mede 350 metros e
que foi o lugar eleito para as cerimónias públicas. Chegamos ao Ta Prohm, um dos mais espectaculares onde as
raízes se misturaram com as pedras. É um conjunto de
templos intrigante que foram abandonados e redescobertos no século XIX, coberto de árvores e que, entretanto,
tinham crescido sobre as paredes do templo. Almoço em
restaurante local. À tarde, visita ao Templo Angkor Wat,
uma autêntica maravilha.

Dia 9 Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Dia livre para desfrutar da cidade ao
seu ritmo ou realizar alguma visita opcional, como visitar
o Delta do Mekong ou os famosos Tuneis de Cu Chi.
Alojamento.

Dia 12 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço e visita ao Templo de Bateay Srei,
situado a cerca de 25 Km dos templos principais. O nome
traduz-se literalmente por “Cidadela das Mulheres” e
tem vários detalhes decorativos talhados nas paredes
que, acredita-se, poderiam ter sido feitos por mulheres.
Também visitaremos Banteay Samer, construído com os
mesmos materiais do que o Banteay Sri mas com o uso
de métodos de restauração especiais. Este é o complexo
de templos mais completo. Almoço em restaurante local.

Dia 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Siem Reap. Esta cidade é o ponto de

Terminamos o dia com um passeio num barco típico no
lago Tonle Sap, um lago único porque a direcção do fluxo
da água é invertida duas vezes por ano. É também o lar
da etnia Cham, que normalmente vive em vilas flutuantes
e ganham a vida com a pesca. Este lago tem mais de 300
espécies de peixes diferentes.
Dia 13 Siem Reap - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 14 Portugal
Chegada.

DATAS DE SAÍDA
Terças-Feiras de 01/03/22 a 31/03/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (4*) Hanói
Mercure
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Hoian Central Boutique
Hué
Eldora
Ho Chi Minh
Edenstar Saigon
Siem Reap
Lotus Blanc
A (5*)

Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

Pan Pacific
Indochina Sails
Koi Resort
Pilgrimage Village
Sofitel Plaza
Borei Angkor

A TER EM CONTA
Vistos para o Vietname e Cambodja não incluídos.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.130 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 8 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol,
excepto a noite no barco na baía de Halong que se
realizará sem guia a bordo, serão atendidos pelo staff do
barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma cidade tradicional maravilhosa.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Visitar o Delta do Mekong.
· Descobrir dos Templos de Angkor.
· Passear de barco tradicional no lago Tonle Sap.

VIETNAME SURPREENDENTE & CAMBODJA
Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué, Delta do Mekong, Ho Chi Minh e Siem Reap

info

14 dias / 11 noites.

Esta viagem pelo Vietname e Cambodja permite-lhe descobrir as principais cidades destes países; a histórica Hanói, a incrível Baía de Halong,
as cidades de Hue e Hoi An, a moderna Cidade de Ho Chi Minh e os incríveis templos de Angkor.
Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Hanói
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre. Alojamento.
Dia 3 Hanói (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial, a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da
cidade: Tran Quoc. Almoço em restaurante local. Da parte
da tarde, visita à prisão-museu Hoa Lao, mais conhecido
como "o Hilton" pelas centenas de reclusos americanos que foram presos de 54 a 73. Visita ao Templo da
Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname,
fundada em 1070, ao lago Hoan Kiem e pequeno passeio
de bicicleta pela zona antiga de Hanói.
Dia 4 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a
Baía de Halong. Chegada e embarque num barco típico.
Esta baía é Património Natural da Humanidade e durante
a navegação irá descobrir as inúmeras ilhas da baía.
Almoço, jantar e dormida no barco.
Dia 5 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
Para os mais madrugadores, poderão participar numa
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demonstração de taichi no deck superior. De seguida,
será servido um pequeno-almoço ligeiro e mais tarde
um brunch, antes do transfere para o aeroporto de
Hanói. Formalidades de embarque e voo com destino
a Danang. Chegada e transfere para o hotel de Hoi An.
Jantar e alojamento.
Dia 6 Hoi An (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade declarado pela
UNESCO, é a meca da culinária e um paraíso de belos
restaurantes. Hoi An é uma paragem encantadora e
obrigatória para todos os que visitam o país. Passeio
pelas ruas estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o
Pagode Phuc Kien, a ponte japonesa e uma casa antiga de
arquitectura tradicional e o Museu da história da cidade
“Sa Huynh”. Almoço em restaurante local. Tarde livre.
Alojamento.
Dia 7 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital de
Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma história
gloriosa tanto a nível cultural, arquitetónico e artistíco.
Até hoje, a cidade preserva rituais imperiais, as relíquias
da antiga capital e a música da corte de Hué foram
declaradas Património da Humanidade pela UNESCO.
Pelo caminho, paragem para tirar umas fotos e ver
Hai Van (apelidado também por oceano das nuvens) e
a pitoresca praia Lang Co bem como o Museu Cham.
À chegada, almoço em restaurante local. Pela tarde

visitaremos os túmulos do Imperador Minh Mang e do
Imperador Khai Dinh.

para conhecer os mundialmente famosos Templos de
Angkor. Chegada, transfere para o hotel e alojamento.

Dia 8 Hué - Ho Chi Minh (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Passeio de barco pelo romântico rio
Perfume e visita ao Pagode Thien Mu, à cidadela imperial
e ao Museu Real. Almoço em restaurante local e mais
tarde, transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a Ho Chi Minh.
Chegada, transfere para o hotel e alojamento.

Dia 11 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída em tuk-tuk até à porta do
complexo para visitar a cidade antiga Angkor Tom, que
foi a capital do império Khmer, o templo Bayon – único
pelas suas 54 torres decoradas com mais de 200 caras.
Seguimos para Phimeanakas, o Terraço do Rei Leproso
(desconhece-se o motivo da origem deste nome), o
Terraço dos Elefantes que mede 350 metros e que foi o
lugar eleito para as cerimónias públicas. Chegamos ao
Ta Prohm, um dos mais espectaculares onde as raízes se
misturaram com as pedras. É um conjunto de templos
intrigante que foram abandonados e redescobertos no
século XIX, cobertos de árvores e que, entretanto, tinham
crescido sobre as paredes do templo. Almoço em restaurante local. À tarde, visita ao Templo Angkor Wat, uma
autêntica maravilha e Património Mundial da UNESCO.
Este templo cobre 81 hectares, comparável em tamanho
ao Palácio Imperial de Pequim. As conhecidas cinco torres
fazem parte da bandeira cambojana e representam os
5 picos de Meru, os muros que as rodeiam são as montanhas e o vale, o oceano. Esta obra de arte do século
XII é considerada pelos historiadores como o primeiro
exemplo da arquitetura e arte clássica Khmer. No final,
assistiremos ao pôr-do-sol sobre Angkor Wat.

Dia 9 Ho Chi Minh - Delta do Mekong - Ho Chi Minh
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para o espectacular Delta do
Mekong onde irá viajar de barco pelos canais estreitos,
rodeados por uma densa vegetação até chegar ao coração do Delta. É um mundo completamente diferente
onde a vida se desenrola à volta do rio. No regresso,
passeio num veículo típico pela zona e mais tarde
travessia num barco a remos. Almoço em restaurante
local. Regresso a Ho Chi Minh e visita panorâmica à
cidade. Paragem e visita do exterior ao Palácio da Reunificação, à Catedral de Notre Dame e a antiga estação
dos Correios.
Dia 10 Ho Chi Minh - Siem Reap
Pequeno-almoço. Dia livre em Ho Chi Minh para desfrutar da cidade ou fazer uma visita opcional aos tuneis de
cu chi. Em hora a combinar localmente, transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Siem Reap. Esta cidade é o ponto de partida

Dia 12 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para um passeio num barco
típico no lago Tonle Sap, um lago único porque a direcção

do fluxo da água é invertida duas vezes por ano. É também o lar da etnia Cham, que normalmente vive em vilas
flutuantes e ganham a vida com a pesca. Este lago tem
mais de 300 espécies de peixes diferentes. No regresso,
paramos nos Artisans D’Angkor, um projecto de artesanato tradicional que colabora com o desenvolvimento social
e económico da comunidade rural local. Almoço em
restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
Dia 13 Siem Reap - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.
Dia 14 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.

DATAS DE SAÍDA
3,10,17,24,31 de Maio de 2022
7,14,21,28 de Junho de 2022
3,5,10,12,17,19,24,26,31 de Julho de 2022
2,7,9,14,16,21,23,28,30 de Agosto de 2022
4,6,11,13,18,20,25,27 de Setembro de 2022
4,11,18,25 de Outubro de 2022
1,8,15,22,29 de Novembro de 2022
6,13,20,27 de Dezembro de 2022
3,10,17,24,31 de Janeiro de 2023
7,14,21,28 de Fevereiro de 2023
7,14,21,28 de Março de 2023
4,11,18,25 de Abril de 2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
C (3/4*) Hanói
Flower Garden
Baía de Halong
Emeraude Classic
Hoi An
Phu Thinh Boutique
Hué
Rosaleen Boutique
Ho Chi Minh
Le Duy Grand
Siem Reap
Treasure Osasis
B (4*)

Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

Mercure
Indochina Sails
Belle Maison Hadana
Emm Hue
Central Palace
Tara Angkor

A (5*)

Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

Du Parc Hanoi
Indochina Sails
Allegro Hoian
Grand silk Path Hue
Pullman Saigon
Le Meridien Angkor

A TER EM CONTA
Vistos para o Vietname e Cambodja não incluídos.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Na época mais seca (de Março a Agosto), pode não ser
possível visitar o Lago Tonle Sap de Barco pelo que, em
substituição, visitaremos o Templo Beng Mealea.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.995 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 9 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol,
excepto a noite no barco na baía de Halong que se
realizará sem guia a bordo, serão atendidos pelo staff do
barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

LAOS, VIETNAME SURPREENDENTE & CAMBODJA
Luang Prabang, Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué, Delta do Mekong, Ho Chi Minh e Siem Reap

info

16 dias / 13 noites.

Viagem completa para percorrer as principais cidades destes três países da Indochina: Laos, Vietname e Cambodja.
Dia 1 Portugal - Luang Prabang
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Luang Prabang. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Luang Prabang
Chegada e transfere para o hotel. Luang Prabang é considerada como a cidade colonial mais bem conservada
do sudeste asiático. A tranquilidade e o encanto desta
cidade, juntamente com as suas esplêndidas paisagens
naturais e culturais, fazem com que sejam um dos locais
mais encantadores para visitar no Laos. Resto do dia livre
e alojamento.

para receber as doações da população. Visita ao mercado
matinal e de seguida regresso ao hotel para tomar
o pequeno-almoço. Saída para ver as Kuang Si Falls,
compostas por várias piscinas de água turquesa que vão
descendo e formando pequenas cascatas e lagos, com
possibilidade para tomar banho se o desejar. Regresso
a Luang Prabang e transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Hanói.
Chegada, transfere e alojamento.
Dia 5 Hanói (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu
de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial, a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da
cidade: Tran Quoc. Almoço em restaurante local. Da parte
da tarde, visita à prisão-museu Hoa Lao e ao Templo da
Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname,
fundada em 1070. Visitaremos também o lago Hoan Kiem
e pequeno passeio de bicicleta pela zona antiga de Hanói.

Dia 3 Luang Prabang (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Hoje, começamos as visitas ao templo
de Wat Phou Khouay que também é uma escola secundária para monges. Terá a oportunidade de conversar
com os monges e aprender mais sobre os ensinamentos
de Buda. Continuamos com a visita ao Wat Sane e ao Wat
Xieng Thong, um dos mais belos templos budistas da capital localizado entre os rios Mekong e Nam Khan. Iremos
também conhecer o Templo da Cidade Dourada, vale a
pena conhecer a sua história, admirar os seus mosaicos,
especialmente o da árvore da vida. Almoço em restaurante
local. À tarde, continuamos as visitas com o Wat Tat Luang,
também conhecido como o "Mosteiro das Estupas Reais"
porque no seu interior estão as cinzas de Luang Wat, o
último rei do Laos e uma estátua de Buda que pesa mais
de 500 quilos. Continuaremos para o Ock Pop Tok Living
Handicraft Center, o lugar perfeito para aprender sobre o
mundo têxtil e o artesanato do Laos. Terminaremos com
o Monte Phousi, uma colina no centro de Luang Prabang,
entre o rio Mekong e as montanhas repletas de vegetação,
que nos irá proporcionar um espetacular pôr-do-sol e uma
vista panorâmica de Luang Prabang.

Dia 7 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
(Meia pensão)
Para os mais madrugadores, poderão participar numa demonstração de taichi no deck superior. De seguida, será servido um pequeno-almoço ligeiro e mais tarde um brunch,
antes do transfere para o aeroporto de Hanói. Formalidades de embarque e voo com destino a Danang. Chegada e
transfere para o hotel de Hoi An. Jantar e alojamento.

Dia 4 Luang Prabang - Hanói
De madrugada, bem cedo, vamos assistir à “cerimónia
das almas” onde os monges de madrugada fazem fila

Dia 8 Hoi An (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade declarado pela
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Dia 6 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a
Baía de Halong. Chegada e embarque num barco típico.
Esta baía é Património Natural da Humanidade e durante
a navegação irá descobrir as inúmeras ilhas da baía.
Almoço, jantar e dormida no barco.

UNESCO, é a meca da culinária e um paraíso de belos
restaurantes. Hoi An é uma paragem encantadora e obrigatória para todos os que visitam o país. Passeio pelas ruas
estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o Pagode Phuc
Kien, a ponte japonesa e uma casa antiga de arquitectura
tradicional e o Museu da história da cidade “Sa Huynh”.
Almoço em restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
Dia 9 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital de
Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma história
gloriosa tanto a nível cultural, arquitetónico e artistíco. Até
hoje, a cidade preserva rituais imperiais, as relíquias da
antiga capital e a música da corte de Hué foram declaradas
Património da Humanidade pela UNESCO. Pelo caminho,
paragem para tirar umas fotos e ver Hai Van (apelidado
também por oceano das nuvens) e a pitoresca praia Lang
Co bem como o Museu Cham. À chegada, almoço em
restaurante local. Pela tarde visitaremos os túmulos do
Imperador Minh Mang e do Imperador Khai Dinh.
Dia 10 Hué - Ho Chi Minh (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Passeio de barco pelo romântico rio
Perfume e visita ao Pagode Thien Mu, à cidadela imperial
e ao Museu Real. Almoço em restaurante local e mais
tarde, transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a Ho Chi Minh.
Chegada, transfere para o hotel e alojamento.
Dia 11 Ho Chi Minh - Delta do Mekong - Ho Chi Minh
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para o espectacular Delta do
Mekong onde irá viajar de barco pelos canais estreitos, rodeados por uma densa vegetação até chegar ao
coração do Delta. É um mundo completamente diferente
onde a vida se desenrola à volta do rio. No regresso,
passeio num veículo típico pela zona e mais tarde travessia num barco a remos. Almoço em restaurante local.
Regresso a Ho Chi Minh e visita panorâmica à cidade.

Paragem e visita do exterior ao Palácio da Reunificação, à
Catedral de Notre Dame e a antiga estação dos Correios.
Dia 12 Ho Chi Minh - Siem Reap
Pequeno-almoço. Dia livre em Ho Chi Minh para desfrutar
da cidade ou fazer uma visita opcional aos tuneis de cu
chi. Em hora a combinar localmente, transfere para o
aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Siem Reap. Esta cidade é o ponto de partida
para conhecer os mundialmente famosos Templos de
Angkor. Chegada, transfere para o hotel e alojamento.
Dia 13 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Saída em tuk-tuk até à porta do
complexo para visitar a cidade antiga Angkor Tom, que
foi a capital do império Khmer, o templo Bayon – único
pelas suas 54 torres decoradas com mais de 200 caras.
Seguimos para Phimeanakas, o Terraço do Rei Leproso
(desconhece-se o motivo da origem deste nome), o
Terraço dos Elefantes que mede 350 metros e que foi o
lugar eleito para as cerimónias públicas. Chegamos ao
Ta Prohm, um dos mais espectaculares onde as raízes se
misturaram com as pedras. É um conjunto de templos
intrigante que foram abandonados e redescobertos no
século XIX, cobertos de árvores e que, entretanto, tinham
crescido sobre as paredes do templo. Almoço em restaurante local. À tarde, visita ao Templo Angkor Wat, uma
autêntica maravilha e Património Mundial da UNESCO.
Este templo cobre 81 hectares, comparável em tamanho
ao Palácio Imperial de Pequim. As conhecidas cinco torres
fazem parte da bandeira cambojana e representam os
5 picos de Meru, os muros que as rodeiam são as montanhas e o vale, o oceano. Esta obra de arte do século
XII é considerada pelos historiadores como o primeiro
exemplo da arquitetura e arte clássica Khmer. No final,
assistiremos ao pôr-do-sol sobre Angkor Wat.
Dia 14 Siem Reap (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para um passeio num barco
típico no lago Tonle Sap, um lago único porque a direcção

do fluxo da água é invertida duas vezes por ano. É também o lar da etnia Cham, que normalmente vive em vilas
flutuantes e ganham a vida com a pesca. Este lago tem
mais de 300 espécies de peixes diferentes. No regresso,
paramos nos Artisans D’Angkor, um projecto de artesanato tradicional que colabora com o desenvolvimento social
e económico da comunidade rural local. Almoço em
restaurante local. Tarde livre. Alojamento.
Dia 15 Siem Reap - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Conhecer a bela cidade de Luang Prabang e assistir ao
ritual dos monges ao amanhecer (cerimónia das almas).
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma cidade tradicional maravilhosa.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Visitar o Delta do Mekong.
· Descobrir dos Templos de Angkor.
· Passear de barco tradicional no lago Tonle Sap.
DATAS DE SAÍDA
Aos Domingos de 03/03/22 a 30/04/2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
C (3/4*) Luang Prabang
Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

HOTÉIS
Villa Chitdara
Flower Garden
Emeraude Classic
Phu Thinh Boutique
Rosaleen Boutique
Le Duy Grand
Treasure Osasis

B (4*)

Luang Prabang
Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

Sanakeo Botique
Mercure
Indochina Sails
Belle Maison Hadana
Emm Hue
Central Palace
Tara Angkor

A (5*)

Luang Prabang
Hanói
Baía de Halong
Hoi An
Hué
Ho Chi Minh
Siem Reap

Pullman Luang Prabang
Du Parc Hanoi
Indochina Sails
Allegro Hoian
Grand silk Path Hue
Pullman Saigon
Le Meridien Angkor

Dia 16 Portugal
Chegada.

A TER EM CONTA

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.

Vistos para o Laos, Vietname e Cambodja não incluídos.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Na época mais seca (de Março a Agosto), pode não
ser possível navegar no Lago Tonle Sap pelo que, em
substituição, visitaremos o Templo Beng Mealea.
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VIETNAME SURPREENDENTE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.615 €

Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué, Delta do Mekong e Ho Chi Minh

Esta viagem ao Vietname, permite-lhe descobrir o país, alojando-se nalguns

a incrível Baía de Halong, as cidades de Hue e Hoi An, e a moderna Cidade de Ho Chi Minh.

Dia 2 Hanói
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Resto do
dia livre. Alojamento.
Dia 3 Hanói (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial, a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da
cidade: Tran Quoc. Almoço em restaurante local. Da parte
da tarde, visita à prisão-museu Hoa Lao, mais conhecido
como "o Hilton" pelas centenas de reclusos americanos que foram presos de 54 a 73. Visita ao Templo da
Literatura, que foi a primeira universidade do Vietname,
fundada em 1070, ao lago Hoan Kiem e pequeno passeio
de bicicleta pela zona antiga de Hanói.
Dia 4 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
epois do pequeno-almoço, saída por estrada para a Baía
de Halong. Chegada e embarque num barco típico. Esta
baía é Património Natural da Humanidade e durante a navegação irá descobrir as inúmeras ilhas da baía. Almoço,
jantar e dormida no barco.
Dia 5 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
Para os mais madrugadores, poderão participar numa
demonstração de taichi no deck superior. De seguida,
será servido um pequeno-almoço ligeiro e mais tarde
um brunch, antes do transfere para o aeroporto de
Hanói. Formalidades de embarque e voo com destino
a Danang. Chegada e transfere para o hotel de Hoi An.
Jantar e alojamento.
Dia 6 Hoi An (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade declarado pela
UNESCO, é a meca da culinária e um paraíso de belos
restaurantes. Hoi An é uma paragem encantadora e
obrigatória para todos os que visitam o país. Passeio
pelas ruas estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o
Pagode Phuc Kien, a ponte japonesa e uma casa antiga de
arquitectura tradicional e o Museu da história da cidade
“Sa Huynh”. Almoço em restaurante local. Tarde livre.
Alojamento.
Dia 7 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital
de Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma
história gloriosa tanto a nível cultural, arquitetónico
e artistíco. Até hoje, a cidade preserva rituais imperiais, as relíquias da antiga capital e a música da corte
de Hué foram declaradas Património da Humanidade
ÁSIA 2022/23

dos melhores hotéis do país.

pela UNESCO. Pelo caminho, paragem para tirar umas
fotos e ver Hai Van (apelidado também por oceano das
nuvens) e a pitoresca praia Lang Co bem como o Museu
Cham. À chegada, almoço em restaurante local. Pela
tarde visitaremos os túmulos do Imperador Minh Mang
e do Imperador Khai Dinh.
Dia 8 Hué - Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Passeio de barco pelo romântico rio
Perfume e visita ao Pagode Thien Mu, à cidadela imperial
e ao Museu Real. Almoço em restaurante local e mais
tarde, transfere para o aeroporto. Formalidades de
embarque e partida em voo com destino a Ho Chi Minh.
Chegada, transfere para o hotel e alojamento.
Dia 9 Ho Chi Minh - Delta do Mekong - Ho Chi Minh
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para o espectacular Delta do
Mekong onde irá viajar de barco pelos canais estreitos, rodeados por uma densa vegetação até chegar ao
coração do Delta. É um mundo completamente diferente
onde a vida se desenrola à volta do rio. No regresso, passeio num veículo típico pela zona e mais tarde travessia
num barco a remos. Almoço em restaurante local. Regresso a Ho Chi minh e visita panorâmica à cidade. Paragem
e visita do exterior ao Palácio da Reunificação, à Catedral
de Notre Dame e a antiga estação dos Correios.
Dia 10 Ho Chi Minh - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Portugal. Voo com escala. Noite
a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.

info

11 dias / 8 noites.

Esta viagem pelo Vietname permite-lhe descobrir as principais cidades do país; a histórica Hanói,

Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.295 €

Hanói, Baía de Halong, Danang, Hoi An, Hué e Ho Chi Minh

info

11 dias / 8 noites.

LUXURY VIETNAME

Dia 1 Portugal - Hanói
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Hanói. Voo com escala. Noite a bordo.
SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol,
excepto a noite no barco na baía de Halong que se
realizará sem guia a bordo, serão atendidos pelo staff do
barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An, uma cidade tradicional maravilhosa.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Visitar o Delta do Mekong.
DATAS DE SAÍDA
3,10,17,24,31 de Maio de 2022
7, 14, 21, 28 de Junho de 2022
5,9,12,16,19,23,26,30 de Julho de 2022
2,6,9,13,16,20,23,27,30 de Agosto de 2022
3,6,10,13,17,20,24,27 de Setembro de 2022
4,11,18,25 de Outubro de 2022
1,8,15,22,29 de Novembro de 2022
6,13,20,27 de Dezembro de 2022
3,10,17,24,31 de Janeiro de 2023
7,14,21,28 de Fevereiro de 2023
7,14,21,28 de Março de 2023
4,11,18,25 de Abril de 2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
C (3/4*) Hanói
Flower Garden
Baía de Halong
Emeraude Classic
Hoi An
Phu Thinh Boutique
Hué
Rosaleen Boutique
Ho Chi Minh
Le Duy Grand
B (4*)
Hanói
Mercure
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Belle Maison Hadana
Hué
Emm Hue
Ho Chi Minh
Central Palace
A (5*)
Hanói
Du Parc Hanoi
Baía de Halong
Indochina Sails
Hoi An
Allegro Hoian
Hué
Grand silk Path Hue
Ho Chi Minh
Pullman Saigon
A TER EM CONTA
Visto para o Vietname não incluído.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
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Dia 2 Hanói
Chegada e transfere para o hotel. Resto do dia livre. Jantar
e alojamento no hotel.
Dia 3 Hanói (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado à visita da cidade.
Da parte da manhã, veremos a parte exterior do Mausoléu
de Ho Chi Minh, o exterior do antigo Palácio Presidencial,
a casa de Ho Chi Minh e o Pagode mais bonito da cidade:
Tran Quoc. Mais tarde, vista ao Museu da Etnologia e ao
Templo da Literatura, que foi a primeira universidade do
Vietname, fundada em 1070. Visita também à prisão-museu Hoa Lao também conhecida como o “Hilton de Hánoi”,
e ao lago Hoan Kiem. Depois do almoço (em restaurante
local), passeio a pé pela zona antiga de Hanói para observar a vida local. Visita a uma casa antiga na rua Ma May e
ao Templo Bach Ma.
Dia 4 Hanói - Baía de Halong (Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para a Baía
de Halong. Chegada e embarque num barco típico. Esta
baía é Património Natural da Humanidade e durante a
navegação irá descobrir as inúmeras ilhas da baía. Almoço,
jantar e dormida no barco.
Dia 5 Baía de Halong - Hanói - Danang - Hoi An
Pequeno-almoço. Transfere para o aeroporto de Hanói.
Formalidades de embarque e voo com destino a Danang.
Chegada e transfere para o hotel de Hoi An. Alojamento.
Dia 6 Hoi An (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De manhã, visitaremos a cidade antiga
de Hoi An, Património da Humanidade pela UNESCO, é a
meca da culinária e um paraíso de belos restaurantes. Hoi
An é uma paragem encantadora e obrigatória para todos
os que visitam o país. Passeio pelas ruas estreitas e tranquilas de Hoi An para visitar o Pagode Phuc Kien, a ponte
japonesa e a Casa Tan Ky com os seus poemas chineses escritos em madrepérola. Almoço em restaurante local. Pela
tarde, sairemos num sidecar clássico (aproximadamente 1
hora) para desfrutar dos pitorescos campos de arroz e da
sua envolvência. Também veremos a tranquila povoação
de Tra Que. Mais tarde, jantar-cruzeiro pelo rio Thu Bom,
para contemplar o maravilhoso pôr do sol e assistir ao
lançar das típicas lanternas sobre a água. Alojamento.
Dia 7 Hoi An - Hué (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para Hué, cidade
milenar, Património Cultural Mundial, antiga capital de
Vietname entre 1802-1945. A cidade tem uma história
gloriosa tanto a nível cultural, arquitetónico e artistíco. Até
hoje, a cidade preserva rituais imperiais, as relíquias da
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antiga capital e a música da corte de Hué foram declaradas
Património da Humanidade pela UNESCO. Visitaremos
os túmulos do Imperador Minh Mang e do Imperador
Khai Dinh. Continuação de barco até chegar ao pagode
Thien Mu e fim da visita no mercado Dong Ba. Almoço em
restaurante local. Alojamento.
Dia 8 Hué - Ho Chi Minh
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com destino a Ho Chi MinhTambém conhecida como
Saigão, é uma cidade cosmopolita onde vivem cidadãos
de diferentes locais do mundo. Aqui encontramos várias
nacionalidades e culturas que convivem pacificamente
entre si, mas mesmo assim, a identidade local continua
profundamente enraizada e preservada quase intacta.
Visita à cidade, começando com Cho Lon (Chinatown), o
Pagode Thien Hau e o Pagode Ngoc Hoang. Tempo livre
para conhecer e caminhar pelo centro da cidade, onde podemos ver de fora a Catedral de Notre Dame e os Correios.
Continuaremos pela rua Dong Khoi e terminaremos no
mercado Ben Thanh. Alojamento.
Dia 9 Ho Chi Minh - Delta do Mekong - Ho Chi Minh
(Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada para o Delta do
Mekong, para a província de Ben Tre que é cercada pelos
braços do rio Tien, o que o torna famoso pela sua variedade
de frutas e mariscos frescos. Faremos um pequeno cruzeiro
ao longo do rio Mekong, com uma paragem para visitar uma
família e ver como se trabalha o côco e, em seguida, navegaremos até uma fábrica de ladrilhos onde os moradores ainda
usam métodos tradicionais para fazer os mesmos à mão.
Passeio de bicicleta para visitar uma fábrica de massa-arroz
e que produz Hu Tie, um dos pratos mais típicos da região.
Caminhada na povoação para ver as casas locais. Almoço em
restaurante local e regresso a Ho Chi Minh.
Dia 10 Ho Chi Minh - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 5 almoços e 3 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito privado. Visitas com guia local em espanhol,
excepto a noite no barco na baía de Halong que se
realizará sem guia a bordo, serão atendidos pelo staff do
barco que fala inglês.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite na baía de Halong num barco típico.
· Passear por Hoi An num sidecar clássico.
· Jantar romântico no cruzeiro pelo Rio Thu Bom em Hoi
An.
· Conhecer Hué, para ver os túmulos dos antigos
imperadores.
· Passear pela moderna e activa cidade de Ho Chi Minh.
· Experienciar a vida local no Delta do Mekong.
DATAS DE SAÍDA
Terças, Quintas-feiras e Domingos, 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(5*/5* LUX) Hanói
Sofitel Legend Metropole
Baía de Halong
Ginger Cruise
Hoi An
Four Seasons
Hué
The Ancient Hue Garden
Ho Chi Minh
Park Hyatt
A TER EM CONTA
Visto para o Vietname não incluído.
Os horários dos voos internos, quando estiverem
confirmados, podem modificar a ordem das visitas.
Serviços garantidos à partir de 2 pessoas

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
propomos, as menos conhecidas no Vietname,
como Nha Trang ou Phu Quoc, as incríveis ilhas
de Phuket, Koh Samui ou Krabi na Tailândia, a ilha
de Bali com suas gentes e paisagens espetaculares, ou nas praias paradisíacas das Ilhas Maldivas.
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SUBCONTINENTE
INDIANO
Mergulhar em praias paradisíacas, descobrir templos e a
história destes destinos, desfrutar das paisagens exóticas com
vistas grandiosas desde o sopé da montanha mais alta do
mundo ou ainda conhecer as cidades de uma grande riqueza
cultural e aprender os costumes da sua população local. O
subcontinente indiano não deixará nenhum viajante indiferente.
Com as nossas propostas de itinerários na Índia, Nepal, Butão,
Sri Lanka e Maldivas, poderá explorar esses lugares cheio de
beleza, história, aventura e natureza.

ÁSIA 2022/23

61

HOTÉIS MALDIVAS

MALDIVAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.750 €

Maldivas
10 dias / 7 noites.

info

KURAMATHI MALDIVES****

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU****

Uma joia nas águas turquesas das Maldivas com uma vegetação exuberante,
praias espetaculares e um um banco de areia interminável. Passe horas a fazer
snorkeling nos recifes de coral, desfrute de experiências gastronómicas, ou apenas
descanse na espreguiçadeira da praia.
Ideal para família. Possibilidade de Tudo Incluído.

Localizado no Atol de Raa, um dos mais destacados para fazer snorkeling e
mergulho. À beleza natural da ilha, são adicionadas as suas espaçosas villas e um
Select Premium All Inclusive com uma grande variedade gastronómica, bares em
diferentes ambientes e uma seleção de actividades. O transfere do aeroporto
de Malé realiza-se em hidroavião e é uma opção ideal para famílias. Para quem
procura uma estadia mais romântica, encontrará nas suas praias de areia branca e
na sua vegetação exuberante, alguns recantos de sonho.
Ideal para famílias. Em Tudo Incluído Premium.

RIU ATOLL****

KURUMBA *****

Localizado na ilha privada de Maafushi, o hotel tem mais de 250 quartos
equipados com as melhores comodidades sobre a areia branca. Descubra o
mundo marinho a praticar snorkeling ou mergulho, desfrute do pôr do sol e deixese levar pela magia deste lugar paradisíaco.
Em Tudo Incluído 24 horas.

Um resort nas Maldivas que oferece mais do que apenas sol, areia e mar. Um
resort cheio de surpresas, actividades divertidas e entretenimento ao vivo.
Possibilidade de Tudo Incluído.

A sua viagem às Maldivas onde poderá eleger o seu hotel, o regime e as noites que desejar.
Dia 1 Portugal - Maldivas
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Malé (Maldivas). Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Maldivas
Chegada e transfere para o hotel selecionado. Conforme o
hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião
ou voo doméstico e lancha rápida. Alojamento.
Dia 3 Maldivas
Dia livre no hotel e regime conforme selecionado. Poderá
desfrutar de um dos destinos mais bonitos do mundo,
com fundos marinhos espectaculares.
Dias 4 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes nas Maldivas em serviço regular. Conforme o
hotel, o transfere poderá ser de lancha rápida, hidroavião
ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
DATAS DE SAÍDA
Diárias, de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(5*)
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a duração
da estadia, os hotéis, a categoria de quartos e as visitas ou
experiências que quer levar já contratadas.
Na página seguinte propomos um exemplo de alguns
hotéis que poderá eleger nas ilhas Maldivas, mas temos
mais opções, de todas as categorias, desde hotéis mais
económicos a hotéis de luxo.
Nos hotéis cujo transfere seja em hidroavião, o voo
internacional terá que chegar até às 15h00 para que se
possa realizar o transfere.
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HOTÉIS MALDIVAS
KUREDU RESORT ****
Localizado no Atol Lhaviyani, é uma das maiores ilhas das Maldivas, o que significa
que pode fazer muitas actividades. Dispõe de 3 piscinas, campos de ténis ou
badminton, campo de futebol e até um pequeno campo de golfe com 6 buracos. É
um lugar ideal também para relaxar e desfrutar das praias de areia branca e águas
cristalinas.
Possibilidade de Tudo Incluído.

DIAMONDS ATHURUGA *****
Com elegantes bungalows na praia e belas villas sobre a água, é um paraíso
localizado apenas a 20 minutos de voo de Malé. É o resort ideal para descobrir
estas ilhas, onde a atenção aos detalhes tornará a sua viagem inesquecível. Deixese encantar por um dos mais encantadores recifes de coral e descubra os seus
segredos com a ajuda dos biólogos marinhos da ilha.
Em Tudo Incluído.
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HOTÉIS MALDIVAS
MEERU ISLAND ****

VELASSARU*****

Um paraíso tropical de praias de areias brancas e lagoas turquesas. Situado
na ilha Meerufenfushi, no Norte de Malé, a ilha tem cerca de 1.200 metros de
comprimento por 350 metros de largura. Tem mais de 250 quartos de diferentes
tipologias e uma ampla gama de serviços. Um resort onde poderá estar sempre
ocupado se assim o desejar ou simplesmente para relaxar e descansar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

Areia branca e suave, águas cristalinas, uma formosa lagoa, completam as
impressionantes vistas ao entardecer. Com várias villas localizadas ao longo da
costa, cinco restaurantes e dois bares que oferecem sabores gourmet de todo
o mundo. Explore os recifes deslumbrantes de coral ou apenas relaxe nas suas
praias perfeitas.
Possibilidade de Velassaru Indulgence (Tudo Incluído).

CONSTANCE MOOFUSHI *****
Desligue-se da sua rotina e desfrute das suas férias nestas villas erguidas sobre
as areias brancas ou que “flutuam” sobre as águas turquesas do Oceano Índico.
Escolha entre 24 villas sobre a praia ou uma das 86 villas sobre a água. O
Constance Moofushi é uma combinação perfeita de luxo e simplicidade, com um
serviço muito cuidado, bebidas premium e uma cozinha requintada.
Em Tudo Incluído.
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COCOON MALDIVES*****
Combine o melhor do design italiano com uma impressionante beleza natural das
Maldivas. Com 90 villas na praia e 60 sobre a água, 3 restaurantes e 2 bares, irá
sentir-se no paraíso. Tudo isto com um fundo de azul-celeste do Oceano Índico.
Em Tudo Incluído.

YOU AND ME BY COCOON*****

RIU PALACE*****

ituado na ilha privada no Atol Raa, ideal para casais, recém-casados ou amigos, o
complexo é um refúgio muito tranquilo e relaxante, um mundo longe do stress do
dia-a-dia. O You & Me é o lugar perfeito para relaxar e passar um tempo em casal.
O restaurante subaquático H20 vai fazê-lo sentir-se imerso no mundo aquático.
Só para adultos. Possibilidade de Tudo Incluído.

Situado na ilha privada de Maafushi, o hotel conta com mais de 250 quartos
equipados com as melhores comodidades, sobre a ilha e sobre o mar. Pratique
snorkeling e descubra o mundo marinho, aproveite os pores de sol maravilhosos e
deixe-se levar pela magia deste lugar. Desfrute também dos seus serviços e dos do
hotel “irmão” Riu Atoll.
Em Tudo Incluído 24 horas.
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HOTÉIS MALDIVAS

HOTÉIS MALDIVAS

ANANTARA VELI/DHIGU*****

MAAFUSHIVARU*****

Situados um ao lado do outro, estes dois hotéis vão cativá-lo pelos seus serviços
de alto nível, para que possa desfrutar da sua villa, de actividades aquáticas ou das
melhores receitas culinárias com sabores exóticos. São cerca de 177 villas entre os
dois resorts para viver uma experiência única.
O Anantara Dhigu é ideal para famílias. O Anantara Veli é só para adultos.

Desfrute de uma experiência única numa ilha privada, uma joia no Oceano Índico,
com arquitetura contemporânea e toques personalizados. A ilha de 350 metros de
comprimento é parcialmente sombreada pela sua vegetação exuberante rodeada
por praias brancas, e ao lado de um recife onde um grande número de peixes e
espécies marinhas chamam de lar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

DHIGALI*****

HARD ROCK*****

Rodeada de corais, esta ilha, banhada pelo sol, é um refúgio de luxo. Pôr o pé na
areia branca do Dhigali é fugir para uma aventura em terra, no mar ou debaixo de
água. Grandes emoções esperam por si.
Em Tudo Incluído Premium.
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Uma melodia que não o deixará indiferente, uma experiência tropical que
não esquecerá, este resort moderno é diferente dos restantes resorts. A cinco
minutos de distância a pé encontra-se a Marina Crossroads, zona de lojas,
restaurantes e bares, onde as actividades de lazer são infinitas. Este hotel
oferece uma ampla gama de entretenimento e opções divertidas, uma nova
forma de conhecer as Maldivas.
Possibilidade de Tudo Incluído.
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KANUHURA***** LUXO
Um complexo de três ilhas privadas, duas ilhas vizinhas desertas e o Kanuhura,
um hotel sublime. Descubra a elegância boémia rodeada por jardins tropicais e
por praias imaculadas que se desvanecem sobre as águas tropicais. Decoradas
com grande sofisticação e um toque moderno, o hotel tem 80 villas onde se
poderá hospedar.
Possibilidade de Tudo Incluído.

HUVAFEN FUSHI***** LUXO
Paisagens marinhas sem fim e um luxo intemporal, o Huvafen Fushi é um paraíso
secreto no norte de Malé. Com paisagens cinematográficas, villas com terraços
amplos, piscinas revitalizantes e um Spa debaixo da água, este hotel transporta-o
para outro mundo.

SIX SENSES LAAMU***** LUXO

VAKKARU***** LUXO

Onde o sumptuoso se encontra com o sustentável, o hotel fica localizado no Atol
remoto de Laamu, no sul das Maldivas. Com villas sobre a areia branca ou no mar,
restaurantes que servem uma cozinha internacional deliciosa e um fundo marinho
de cortar a respiração.

Situado numa ilha tropical isolada, numa reserva de biosfera da UNESCO, este
hotel é brindado por vistas deslumbrantes do oceano, praias de areia branca e
cuidadas pela natureza. O Vakkaru oferece aos hóspedes uma abordagem holística
de luxo despretensioso e experiências inesquecíveis.

ÁSIA 2022/23

67

DUBAI & MALDIVAS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.995 €

Dubai, Maldivas

info

10 dias / 8 noites.

ISTAMBUL & MALDIVAS

Nesta viagem combinamos uma estadia no Dubai com uma estadia nas Maldivas
onde poderá eleger o hotel, o regime e as noites que mais desejar.
Dia 1 Portugal - Dubai
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino ao Dubai. Chegada e transfere para o hotel
selecionado.
Dias 2 - 3 Dubai
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade e
realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Visita de Dubai de meio-dia: início da visita pela parte
antiga da cidade, visitando o bairro de Basrakiya, o forte
Al Fahidi e o Museu do Dubai, onde poderá conhecer a história e cultura do país. Continuação com um
passeio de Abra (famoso táxi de água) para cruzar o
Creek e explorar os mercados de especiarias e do ouro.
Paragem na “Union House”, continuando até à mesquita
de Jumeirah para um stop para fotografia. A excursão
segue pela praia de Jumeirah para ver o luxuoso hotel
Burj Al Arab. Continuação pela Sheikh Zayed Road, para
apreciar os aranhas céus da cidade até a “Downtown”
de Dubai para uma visita panorâmica onde poderá ver
a Torre mais alta do mundo, o Burj Khalifa (entrada não
incluída), junto ao impressionante centro comercial
Dubai Mall.
· Visita de dia completo a Abu Dhabi: saída por estrada
até à capital dos Emiratos Árabes Unidos, o maior dos
sete Emiratos, conhecida também como a cidade mais
rica do mundo. À chegada, início da visita com guia à famosa Mesquita Sheikh Zayed. Posteriormente passagem
pelos palácios dos Xeques e paragem para fotografia em
frente ao majestoso hotel Emirates Palace. De seguida
pequeno passeio panorâmico pela cidade para conhecer
melhor o património e cultura da vida passada nesta
cidade. Passagem pela Corniche de Abu Dhabi com
os seus espetaculares aranhas céus e o seu “Heritage
Village”. Regresso ao Dubai ao final do dia.
· Safari no deserto com jantar barbecue em acampamento beduíno: por volta das 15h00, saída do hotel
em 4x4 para dar início ao safari através do deserto
mais bonito do medio Oriente, onde poderá disfrutar
de várias paragens para fotografia e contemplar o pôr
do sol. Transfere depois para o acampamento beduíno
onde poderá fazer um passeio de camelo, fumar shisha,
tatuar-se com hena, tirar fotografias com um falcão e
ainda apreciar um jantar barbecue, enquanto assiste aos
shows ao vivo como a dança do ventre. Depois do jantar,
regresso ao hotel.
Dia 4 Dubai - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
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Istambul, Maldivas

Nesta viagem combinamos uma estadia em Istambul com uma estadia nas Maldivas
onde poderá eleger o hotel, o regime e as noites que mais desejar.

Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.

Dia 10 Portugal
Chegada.

info

9 dias / 7 noites.

saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o transfere
poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo doméstico
e lancha rápida. Alojamento.

Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.950 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes no Dubai em privado com condutor a falar
inglês.
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular.
Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regime selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
Dubai
· Visita de meio dia ao Dubai moderno e antigo.
· Visita de dia inteiro ao Dubai morderno e antigo.
· Visita ao Dubai moderno, Burj Khalifa, Dubai Mall
Aquarium.
· Visita ao Dubai moderno, Sky Dubai e Dubai Mall
Aquarium.
· Safari romântico no deserto.
· Cruzeiro com jantar Dhow Creek.
· Cruzeiro com jantar Dhow Marina.
· Tour em helicóptero.
· Passeio de balão.
· Visita de dia inteiro a Al Ain.
· Visita de dia inteiro a Fujairah.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 01/04/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Dubai
Towers Rotana
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas 48 - 52, propomos alguns exemplos de hotéis
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
Não está incluída a taxa turística local no Dubai que
varia entre 7 e 20 AED (2 e 5€) por noite. Valor pago
directamente no hotel.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião,
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que
se possa realizar o transfere.
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Dia 1 Portugal - Istambul
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas
de antecedência. Formalidades de embarque e partida
com destino a Istambul. Chegada e transfere para o
hotel selecionado.
Dias 2 - 3 Istambul
Pequeno-almoço. Dias livres para desfrutar da cidade ou
para realizar algumas das visitas opcionais ou experiências
sugeridas:
· Dia inteiro de visita ao “Corno de Ouro” e ao Palácio
Topkapi: começaremos com a visita ao famoso café
Pierre Loti que fica no alto do bairro Eyup e tem uma
vista maravilhosa do “Corno de Ouro” (aqui terá algum
tempo livre para apreciar a vista ou tomar um café ou
um chá). De seguida, iremos até à Catedral de São Jorge,
a quinta igreja de Constantinopla que abriga o patriarcado ecumênico desde o século XV. Anteriormente era
um convento para freiras ortodoxas, foi convertido em
ofícios patriarcais pelo Patriarca Mateus II (1598-1601).
No caminho, veremos uma parte das muralhas de
Constantinopla, outrora uma fortificação impenetrável
e que se estende por sete quilómetros desde o Mar de
Marmara até ao “Corno de Ouro”. Continuação da nossa
visita até à Mesquita de Solimão, considerada a mais
bela das mesquitas imperiais de Istambul, foi construída
entre os anos 1550 e 1557 por Sinan, o famoso arquiteto da Idade de Ouro Otomana. Tempo livre para almoço
(não incluído). À tarde, visitaremos o Palácio de Topkapi,
que foi residência dos sultões otomanos por quatro
séculos. Veremos os pavilhões, as cozinhas, as salas de
audiência, o tesouro e os quiosques construídos em
torno de uma série de pátios. De seguida, visitaremos a
Cisterna de Justiniano, um espetacular reservatório de
água bizantino cujo telhado se apoia em 336 colunas e
que abriga dois enormes blocos de pedra lindamente
esculpidos em forma da cabeça de Medusa que foram
usados como elementos de construção. Em seguida,
visitaremos o Grande Bazar, com mais de 4.500 lojas que
estão agrupadas em áreas especializadas por diferentes
produtos: joias, roupas, etc.
· Dia inteiro de visita ao Bósforo e Istambul Clássica:
em hora a combinar localmente, transfere para a
zona do rio para um cruzeiro pelo Bósforo, estreito
que separa dois continentes e une o Mar Negro com
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o Mar de Marmara. Do barco podemos admirar o
Palácio Dolmabahçe, a Mesquita, o bairro boêmio de
Ortakoy, as Fortalezas, o Palácio Beylerbeyi, as típicas
casas de madeira “yali”, etc. Em seguida, visitaremos
o Bazar de Especiarias, também chamado de Bazar
Egípcio e que é um dos mercados mais antigos de
Istambul e um dos melhores para comprar produtos típicos como especiarias, doces ou frutos secos.
Tempo livre para almoço (não incluído). Da parte da
tarde, visitaremos a Basílica de Santa Sofia que é, sem
dúvida, um dos edifícios mais fantásticos de todos os
tempos. Foi construída por Constantino O Grande e
reconstruída por Justiniano no século V. A sua imensa
cúpula eleva-se a 55 metros acima do solo, com um
diâmetro de 31 metros. Durante o Império Otomano,
foi convertida em mesquita e com o tempo os minaretes foram adicionados. Continuaremos as nossas
visitas passando pelo antigo Hipódromo que pertence
à época bizantina e que foi o centro da actividade civil
do país e onde aconteciam não só corridas de cavalos
e lutas de gladiadores, mas também celebrações em
homenagem ao Imperador. Hoje preserva o Obelisco
de Teodósio, a Coluna Serpentina e a Fonte do Imperador Guilherme. Terminaremos na Mesquita Azul que
foi construída em 1609 durante o sultanato de Ahmet
que, querendo superar a Basílica de Santa Sofia, a
construiu com 6 minaretes.
Dia 4 Istambul - Maldivas
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
saída com destino a Malé (Maldivas). Chegada e transfere
para o hotel selecionado. Conforme o hotel, o transfere
poderá ser de lancha rápida, hidroavião ou voo doméstico
e lancha rápida. Alojamento.
Dias 5 - 8 Maldivas
Dias livres no hotel e regime conforme selecionado.
Dia 9 Maldivas - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto de Malé. Formalidades
de embarque e voo de regresso a Portugal (com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes em Istambul com condutor local (sem
assistência).
· Transferes em nas Maldivas em serviço regular.
Conforme o hotel, o transfere poderá ser de lancha
rápida, hidroavião ou voo doméstico e lancha rápida.
· Alojamento nos hotéis e regimes selecionados (ou
similares).
· Taxa ambiental (green tax).
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de meio dia ao “Corno de Ouro”.
· Visita de dia inteiro ao “Corno de Ouro” e Palácio
Topkapi.
· Visita de meio dia, cruzeiro pelo Bósforo.
· Visita de dia inteiro, cruzeiro pelo Bósforo e “Istambul
Clássico”.
DATAS DE SAÍDA
Diárias de 01/03/22 a 31/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*) Istambul
Ramada Old City
Maldivas
Kurumba
A TER EM CONTA
Uma viagem onde poderá definir livremente qual a
duração da estadia, os hotéis, a tipologia de quartos e as
visitas ou experiências que quer levar já contratadas.
Nas páginas 48 - 52, propomos alguns exemplos de hotéis
a eleger nas Maldivas, mas temos mais opções de várias
categorias, desde os hotéis mais económicos a hotéis de
luxo.
Nos hotéis das Maldivas cujo transfere seja em hidroavião,
o voo internacional terá que chegar até às 15h00 para que
se possa realizar o transfere.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.520 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 7 jantares segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION, com guia local
em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Subida à Fortaleza de Sigiriya situada no alto de um
rochedo de granito.
· Safari em jipe no P. N. de Minneriya para ver os
elefantes no seu habitat natural.
· Visita a uma plantação e fábrica de chá.
· Visita à Fundação Milénio de elefantes em Pinnawela e
pode ajudar a cuidar deles, caso o deseje.

SRI LANKA IMPRESCINDÍVEL
Colombo, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya, Matale, Nuwara Eliya, Peradeniya e kulatara

info

10 dias / 7 noites.

Este circuito pelo Sri Lanka permite-lhe visitar os principais pontos de interesse do país.
Dia 1 Portugal - Colombo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Colombo. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Colombo - Dambulla - Sigiriya
Chegada e saída em direcção a Sigiriya. Pelo caminho, visitaremos o Cave Temple em Dambulla também
conhecido como Templo Dourado. Fundado no século I
d.C. pelo Rei Valagamba, o Templo está repleto de várias
esculturas e pinturas de Buda e dos seus devotos, de
várias divindades e deuses hindus, bem como Reis do
Sri Lanka. O complexo contém 5 grutas, cada uma delas
com estátuas e pinturas de um período diferente da rica
história do Sri Lanka. Continuação até Sigiriya. Jantar no
hotel e alojamento.

Dia 4 Sigiriya - P.N. Minneriya - Sigiriya
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, vamos
visitar o mercado local em Sigiriya e de seguida uma demonstração de culinária do Sri Lanka. Pela tarde, faremos
um Safari de Jeep no P. N. de Minneriya, um dos melhores
lugares do país para ver elefantes selvagens. O Parque
tem muitos matagais, florestas e pântanos nos seus 88,9
Km2 e abrigam várias espécies de animais selvagens como
macacos, veados, búfalos, crocodilos e ainda várias aves.
A estação seca, de Maio a Setembro, é considera a melhor
época para avistar elefantes uma vez que nessa altura os
cerca de 200 que o parque alberga, vão-se alimentar e
tomar banho no lado. No entanto, também é possível ver
manadas de elefantes nas outras épocas do ano. Regresso
a Sigiriya e alojamento.

Dia 3 Sigiriya - Pollonnaruwa - Sigiriya (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De seguida, visitaremos a Fortaleza
de Sigiriya situada no centro do triângulo cultural do Sri
Lanka, é outro monumento arquitectónico, artístico e de
engenharia excepcional do antigo Sri Lanka. De seguida,
iremos até Polonnaruwa onde visitaremos a cidade antiga. Polonnaruwa foi estabelecida como a capital medieval
do Sri Lanka após a queda e destruição de Anuradhapura,
após as invasões da Índia. A cidade tem várias obras-primas da escultura e arquitetura budista que ainda impressiona aos dias de hoje. Regresso a Sigiriya e alojamento.

Dia 5 Sigiriya - Matale - Kandy (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Hoje, sairemos em direcção a Kandy.
Pelo caminho, visitaremos um jardim de especiarias na
zona de Matale. No Sri Lanka, é muito comum a comida
ter especiarias e estas também são famosas em todo o
mundo pela sua exportação que é uma fonte importante para a economia do país. Os jardins de especiarias
são cultivados durante todo o ano e as plantas não têm
apenas fins gastronómicos, mas também medicinais e
cosméticos. No jardim das especiarias iremos aprender
sobre a canela, o gengibre, a pimenta, a baunilha e o
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cardamomo. Continuação para Kandy. Chegada ao hotel,
jantar e alojamento.
Dia 6 Kandy - Nuwara Eliya - Kandy (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
para a visita a Nuwara Eliya com paragem pelo caminho
numa plantação e fábrica de chá. De tarde, visita a Nuwara Eliya, a cidade mais alta do Sri Lanka (1.868 metros)
e inicialmente projetada para se assemelhar a uma vila
típica inglesa. Foi usada como um refúgio pelos colonialistas britânicos por lembrá-los as suas casas. A cidade alberga um campo de golfe, uma pista de corrida de cavalos
e vários edifícios similares às casas de campo britânicas.
Com as suas fachadas de tijolos, os correios e o “Hill Club”
são exemplos da arquitectura colonial que relembram os
cenários de um mistério de Agatha Christie. Regresso a
Kandy. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 7 Kandy - Peradeniya - Kandy (Meia pensão)
Pequeno-almoço. De seguida, visitaremos o Templo da
Reliquia do Dente Sagrado, que abriga a relíquia sagrada
do dente de Buda e é, sem dúvida, a atração mais importante da cidade. Todas as manhãs e todas as noites,
o Templo realiza cerimónias chamadas “Puja” (Thevava)
para homenagear a relíquia. Durante a cerimónia, os
visitantes podem ver a caixa dourada onde fica a relíquia
quando as portas da câmara são abertas. Seguiremos para
o Jardim Botânico Peradeniya e terminaremos o nosso dia

com algum tempo livre em Kandy, para passear no seu
mercado ou nos centros de artesanato. Jantar no hotel e
alojamento.
Dia 8 Kandy - Pinnawela - Kalutara
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. De seguida, saída por estrada em
direcção a Kalutara. No caminho, visita da Fundação de
Elefantes em Pinnawela que tem como objectivo ajudar a
conservação dos elefantes, uma vez que se trata de uma
espécie ameaçada de extinção. Os elefantes no local são
bem alimentados, amamentados e lavados regularmente
pela equipa de veterinários. Visitaremos um pequeno
museu que contem várias fotos e itens de elefantes, bem
como uma fábrica de papel feito à base de excrementos
de elefante. Opcionalmente poderá também ajudar a
lavar os elefantes. Continuação para Kalutara. Jantar no
hotel e alojamento.

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS
Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts das incríveis
praias das Ilhas Maldivas. Este país tropical no
Oceano Índico é composto por 26 atóis em forma
de anel e por 1.190 ilhas de coral. Tem um clima
quente e húmido ao longo do ano, com uma
temperatura média entre 29 e 32ºC, o que torna
qualquer época do ano perfeita para desfrutar de
alguns dias no paraíso.

DATAS DE SAÍDA
Março 2022: 6, 20
Abril 2022: 3, 17
Maio 2022: 1, 15
Junho 2022: 5, 26
Julho 2022: 3, 17
Agosto 2022: 14, 19
Setembro 2022: 11, 25
Outubro 2022: 9, 23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
B (3*) Sigiriya
Camelia Resort
Kandy
Thilanka
Kalutara
Tangerine Beach Resort
A (4*)

Sigiriya
Kandy
Kalutara

Aliya Resort
OZO Kandy
Royal Palms

A TER EM CONTA
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas.
A saída de 14 de Agosto inclui o suplemento do Festival
Perahera em Kandy. Não inclui as entradas no Festival.
Os jipes no P.N. de Minneriya levam no máximo 6 pessoas,
podendo ser partilhados com passageiros de outras
nacionalidades.
Visto para o Sri Lanka não incluído.

Dia 9 Kalutara - Colombo - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Portugal. Voos com escalas. Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.705 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Transferes de chegada e saída com guia-motorista a
falar inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 6 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local a falar
espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari de jeep no P. N. de Yala onde existe uma das
maiores populações de leopardos do mundo.
· Visita ao Templo do Dente de Buda em Kandy, com uma
apresentação de danças cingalesas.
· Subida à Fortaleza de Sigiriya situada no alto de um
rochedo de granito.

SRI LANKA MARAVILHOSO
Colombo, Dambulla, Sigiriya, Polonnaruwa, Minneriya, Matale, Nuwara Eliya, Peradeniya e kulatara

info

10 dias / 7 noites.

Este circuito pelo Sri Lanka permite-lhe visitar os principais pontos de interesse do país com uma hotelaria cuidadosamente selecionada
que o fara sentir-se em casa embora esteja num paraíso.
Dia 1 Portugal - Colombo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Colombo. Voo com escala. Noite a bordo.

Dia 3 Kosgoda - Galle – P. N. Yala (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direcção a Galle para visita à cidade. Galle teve o seu
apogeu no século VVIII, antes da chegada dos ingleses
que promoveram o desenvolvimento de Colombo. A parte antiga de Galle foi declarada Património da Humanidade em 1988, à excepção do forte holandês construído no
século XVII. Acredita-se que a cidade actual tenha sido o
porto da antiga Társis, para onde o rei hebreu Salomão
mandou buscar o marfim e os pavões listados na Bíblia.
O passeio junto à muralha, que vai desde o bastião de
Utrecht até ao bastião de Flag Rock permite-nos ter uma
ideia da cidade e uma boa panorâmica do antigo porto.
Visita à Antiga Fortaleza Holandesa de Galle. Almoço em
restaurante local. De seguida, continuação da viagem até
ao Parque Nacional de Yala. Jantar no hotel e alojamento.

as monções, possui uma variedade de ecossistemas, entre
os quais se destacam as florestas húmidas e os pântanos
marinhos. É uma das 70 áreas mais importantes para
pássaros no Sri Lanka, albergando 215 espécies de aves,
incluindo seis endêmicas do país. É possível encontrar no
parque mais de 40 espécies de mamíferos com destaque
para o Elefante, Urso e o Leopardo, sendo aqui o local com
a maior densidade populacional do planeta deste felino.
Regresso ao hotel para o pequeno-almoço. De seguida,
saída por estrada para um dia de uma beleza espectacular. Para trás deixamos a paisagem das costas com suas
belas praias e iniciamos a subida até a região montanhosa. No caminho, visita ao Templo Buduruwagala, um
antigo templo budista. Consiste em sete grandes estátuas
escavadas na rocha construída no século X, pertencentes à
escola Mahayana. Paragem na zona de Ella para observar
a Ravana Falls, seguindo-se o almoço em restaurante
local. Continuamos o passeio por uma estrada sinuosa em
direção a Nuwara Eliya, rodeada por uma bela paisagem
de montanhas e por muitas plantações de chá, considerado um dos sistemas de terraço mais bem preservados e
estruturados do mundo. Chegada a Nuwara Eliya, cidade
situada entre colinas fundada pelo Império Britânico no
século XIX e que teve grande valor e utilidade, já que era
um local de férias onde se podia refugiar dos meses mais
quentes. À tarde, faremos um pequeno passeio pelas principais ruas da cidade. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 4 P.N. Yala - Buduruwagala - Ella - Nuwara Eliya
(Pensão completa)
Logo pela manhã, saída em 4x4 para visitar o Parque Nacional de Yala. Localizado numa região semi-árida de clima
seco, com um período de chuvas principalmente durante

Dia 5 Nuwara Eliya - Peradeniya - Kandy
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direcção a Kandy. No
caminho, paragem numa plantação de chá, na Ramboda
Falls e no Peradeniya Botanical Garden, o primeiro jardim

Dia 2 Colombo - Kosgoda
Chegada e saída em direcção a Kosgoda, situado na Costa
Sul. Almoço, jantar e alojamento no hotel.
Obs.: as refeições neste dia dependem da hora de chegada do voo.
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botânico construído por um rei cingalês e ampliado pelos
ingleses. Os seus 147 hectares estão repletos de maravilhosas variedades de árvores, plantas e flores, principalmente
orquídeas com uma variedade de 300 plantas medicinais e
palmeiras. Chegada a Kandy. Almoço em restaurante local.
De seguida, visitaremos o Dalada Maligawa, um complexo
arquitetónico formado por pavilhões rosa com tetos vermelhos onde está localizado o Templo do Dente do Buda,
principal centro religioso para os seguidores do Budismo no
qual a relíquia do dente do Buda é venerada. Da parte da
tarde assistiremos a uma apresentação das famosas danças
cingalesas. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 6 Kandy - Matale - Dambulla - Habarana
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída
em direção a Habarana. Pelo caminho, paragem no
Matale Spice Garden, onde será oferecida uma massagem
ayurvédica de cerca de 10 minutos. Seguiremos para o
Templo Dambulla, cujo complexo de grutas, convertido no
Templo Dourado, é o seu principal foco de atração pela
sua singularidade e por ser o maior sistema de grutas do
país. Almoço em um restaurante local. Continuação por
estrada até Habarana. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 7 Habarana - Sigiriya - Pollonaruwa - Habarana
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, visita ao complexo de Sigirya, um antigo palácio construído durante o reinado do
Rei Kasyapa (477-495). Foi classificado como Património
Mundial em 1982. As ruínas do palácio estão localizadas
no topo de uma impressionante rocha localizada a 180
metros de altitude, também conhecida como a Lion Rock

com os seus frescos que representam as “Princesas de
Sigiriya” que datam o século V D.C. Sem dúvida, vale a
pena subir os mais de 1.000 degraus para desfrutar das
extraordinárias vistas panorâmicas dos arredores. Este
espectacular complexo surpreende o visitante pela criatividade da sua construção e pela magnífica localização.
Continuação para Polonnaruwa, uma das antigas capitais
do Sri Lanka, sendo a residência dos reis cingaleses entre
século XI e o XIII. Visitaremos as famosas estátuas dos
Budas de Gal Vihara, três grandes estátuas esculpidas
numa parede rochosa, que se destacam pelos detalhes
e impressionam pelo tamanho. A primeira e a segunda
dessas estátuas representam um Buda sentado em
posição de meditação; enquanto a terceira e maior, de 14
metros de comprimento, representa a figura reclinada.
Almoço em restaurante local. Regresso por estrada para
Habarana. Jantar no hotel e alojamento.
Dias 8 Habarana - Colombo
Pequeno-almoço e saída com destino a Colombo. Da
parte da tarde, visita panorâmica pela cidade, que tem
a maior população do país. Durante a visita, veremos os
principais locais de Colombo: o forte, o bairro residencial
de Petah, os Jardins de Canela, o Parque Galle Face e o
parque Viharamahadevi. Alojamento.
Dia 9 Colombo - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Portugal (voo com escala). Noite a bordo.

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS
Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts nas incríveis
praias das Ilhas Maldivas, um autêntico paraíso.

DATAS DE SAÍDA
Março 2022: 14, 28
Abril 2022: 9, 18, 25
Maio 2022: 2, 9, 16, 23, 30
Junho 2022: 6, 13, 20, 27
Julho 2022: 4, 11, 18, 25
Agosto 2022: 1, 8, 15, 22, 29, 31
Setembro 2022: 5, 7, 12, 19, 26
Outubro 2022: 3, 10, 17, 24, 31
Novembro 2022: 7, 14, 21, 28
Dezembro 2022: 3, 19, 26
Janeiro 2023: 2, 16, 30
Fevereiro 2023: 13, 27
Março 2022: 13, 27
Abril 2023: 1, 17, 24
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*)
Hikkaduwa
Hikka Tranz by Cinnamon
P.N. Yala
Cinnamon Wild
Nuwara Eliya Black Pool
Kandy
Cinnamon Citadel
Habarana
Cinnamon Lodge
Colombo
Cinnamon Lake Side
A TER EM CONTA
A saída de 16 de Agosto inclui o suplemento do Festival
Perahera em Kandy. Não inclui as entradas no Festival.
Os jipes no P.N. de Yala levam no máximo 6 pessoas,
podendo ser partilhados com passageiros de outras
nacionalidades.
Possibilidade de fazer extensões de praias no Sri Lanka
(Trincomalee, Passekudah, Beruwela, etc. Por favor,
consulte-nos.
O voo de chegada a Colombo deve ser entre as 08h00 e
as 09h00. Outros horários de chegada terão um transfere
privado de chegada, com um suplemento.
Visto para o Sri Lanka não incluído.

Dia 10 Portugal
Chegada.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.135 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Transferes de chegada e saída com guia-motorista em
inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 8 almoços e 9 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol
excepto panorâmica no dia de chegada a Colombo com
guia-motorista em inglês.
· Bilhete de comboio em 1ª classe entre Colombo e
Vavuniya.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

SEGREDOS DO CEILÃO
Colombo, Trincomalee, Anuradhapura, Mihintale, Habarana, Sigiriya, Polonatuwa, Dambulla Kandy, Peradeniya, Nuwara, Eliya, Tissamahrama, P. N. Yala,
Galle e Waskaduwa.

info

13 dias / 10 noites.

Uma viagem completa pelo Sri Lanka com alguns dias na praia de Trincomalee, alem da visita aos principais pontos de interesse do país.
Dia 1 Portugal - Colombo
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Colombo. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Colombo
Chegada e visita panorâmica pela cidade, que tem a maior
população do país. Durante a visita, veremos os principais
locais de Colombo: o forte, o bairro residencial de Petah,
os Jardins de Canela, o Parque Galle Face e o parque
Viharamahadevi. Alojamento.
Dia 3 Colombo - Vavuniya - Trincomalee (Pensão
completa)
Pequeno-almoço piquenique. Muito cedo, transfere para
a estação de comboio para saída com destino a Vavuniya.
Chegada e continuação por estrada para Trincomalee. Visita panorâmica da cidade onde se destaca o antigo Templo
Hindú Koneswaran situado num penhasco com excelentes
vistas. Almoço em restaurante local. Transfere até ao hotel
localizado na praia de Uppeeveli, a poucos quilómetros da
cidade de Trincomalee. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 4 Trincomalee (Meia pensão)
Pequeno-almoço e jantar no hotel. Dia livre para desfrutar
da praia.
Dia 5 Trincomalee - Anuradhapura - Mihintale Habarana (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, saída por
estrada para Anuradhapura. Visita à cidade arqueológica que
ÁSIA 2022/23

foi uma das antigas capitais do Sri Lanka. Almoço em restaurante local. Após esta visita, continuaremos para Mihintale,
um local de peregrinação sagrado onde existem muitos monumentos religiosos e estátuas abandonadas. Continuação
para Habarana. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 6 Habarana - Sigiriya - Pollonaruwa - Habarana
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, visita ao complexo de Sigirya,
um antigo palácio construído durante o reinado do Rei
Kasyapa (477-495). Foi classificado como Património
Mundial em 1982. As ruínas do palácio estão localizadas
no topo de uma impressionante rocha localizada a 180
metros de altitude, também conhecida como Lion Rock
com os seus frescos que representam as “Princesas de
Sigiriya” e que datam do século V D.C. Sem dúvida, vale
a pena subir os mais de 1.000 degraus para desfrutar das
extraordinárias vistas panorâmicas dos arredores. Este
espectacular complexo surpreende o visitante pela criatividade da sua construção e pela magnífica localização.
Continuação para Polonnaruwa, uma das antigas capitais
do Sri Lanka, que foi residência dos reis cingaleses entre
os séculos XI e o XIII. Regresso por estrada para Habarana.
Jantar no hotel e alojamento.
Dia 7 Habarana - Dambulla - Kandy (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora combinada localmente, saída
para visita ao Templo Dambulla, cujo complexo de grutas,
convertido no Templo Dourado, é o seu principal foco de
atração pela sua singularidade e por ser o maior sistema
de grutas do país. Continuação da viagem com destino a

Kandy. Pelo caminho, paragem no Matale Spice Garden,
onde será oferecida uma massagem ayurvédica de cerca
de 10 minutos. Almoço em restaurante local. Em Kandy,
visitaremos o Dalada Maligawa, um complexo arquitetónico formado por pavilhões rosa com tetos vermelhos onde
está localizado o Templo do Dente do Buda, principal
centro religioso para os seguidores do Budismo no qual a
relíquia do dente do Buda é venerada. Da parte da tarde
assistiremos a uma apresentação das famosas danças
cingalesas. Jantar no hotel e alojamento.
Dias 8 Kandy - Peradeniya - Kandy (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Jardim Botânico Peradeniya, o
primeiro jardim botânico construído por um rei cingalês
e ampliado pelos ingleses. Os seus 60 hectares estão
repletos de maravilhosas variedades de árvores, plantas
e flores, principalmente orquídeas com uma variedade
de 300 plantas medicinais e palmeiras. Regresso a Kandy,
almoço em restaurante local e tarde livre. Jantar no hotel.
Dia 9 Kandy - Nuwara Eliya (Pensão completa)
Após o pequeno-almoço, viagem até Nuwara Eliya,
uma cidade situada entre colinas fundada pelo Império
Britânico no século XIX. Visita a uma plantação e fábrica
de chá- Almoço em restaurante local. Jantar no hotel e
alojamento.
Dia 10 Nuwara Eliya - P.N. Yala - Kataragama
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída em direcção ao Parque
Nacional de Yala. Ao longo deste dia, continuaremos pelas

terras altas, entre plantações de chá, cascatas e estradas
sinuosas até descermos praticamente ao nível do mar
onde está localizado o P.N. de Yala. Almoço em restaurante local. À tarde, saída em 4x4 para visitar o Parque Nacional de Yala. Localizado numa região semi-árida de clima
seco, com período de chuvas principalmente durante as
monções, possui uma variedade de ecossistemas, entre
os quais se destacam as florestas húmidas e os pântanos
marinhos. É uma das 70 áreas mais importantes para
pássaros no Sri Lanka, albergando 215 espécies de aves,
incluindo seis endêmicas do país. É possível encontrar no
parque mais de 40 espécies de mamíferos com destaque
para o Elefante, Urso e o Leopardo, sendo aqui o local
com a maior densidade populacional do planeta deste
felino. Continuação para Kataragama. Jantar e alojamento
no hotel.
Dia 11 Kataragama - Galle - Belapitiya
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, sairemos por estrada ao
longo da costa sul até Galle com um passeio pela cidade.
Galle teve o seu apogeu no século VVIII, antes da chegada
dos ingleses que promoveram o desenvolvimento de
Colombo. A parte antiga de Galle foi declarada Património
da Humanidade em 1988. Acredita-se que a cidade actual
tenha sido o porto da antiga Társis, para onde o rei hebreu
Salomão mandou buscar o marfim e os pavões listados da
Bíblia. O passeio junto à muralha, que vai desde o bastião
de Utrecht até ao bastião de Flag Rock permite-nos ter
uma ideia da cidade e uma boa panorâmica pelo antigo
porto. Visita à Antiga Fortaleza Holandesa de Galle.

Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, transfere
para Balapitiya. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 12 Belapitiya - Colombo - Portugal
Pequeno-almoço. Tempo livre até à hora do transfere para
o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Portugal (voo com escala). Noite a bordo.
Dia 13 Portugal
Chegada.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Safari de jeep no P. N. de Yala onde existe uma das
maiores densidades populacionais de leopardos no
mundo .
· Visita ao Templo do Dente de Buda em Kandy, com uma
apresentação de danças cingalesas.
· Subida à Fortaleza de Sigiriya situada no alto de um
rochedo de granito.
DATAS DE SAÍDA
Março 2022: 7, 21
Maio 2022: 9
Junho 2022: 6
Julho 2022: 4, 18
Agosto 2022: 1, 8
Setembro 2022: 5, 19
Outubro 2022: 3, 17
Novembro 2022: 7
Dezembro 2022: 26
Abril 2023: 3
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(4*/5*)
Colombo
Ramada
Trincomalee
Trinco Blue
Habarana
Village by Cinnamon
Kandy
Golden Crown
Nuwara Eliya
Araliya Green Hills
Tissamaharama Chaarya Resort by Chandrika
Waskaduwa
Citrus
A TER EM CONTA
A saída de 9 de Agosto inclui o suplemento do Festival
Perahera em Kandy. Não inclui as entradas no Festival.
Os jipes no P.N. de Yala levam no máximo 6 pessoas,
podendo ser partilhados com passageiros de outras
nacionalidades.
O voo de chegada a Colombo deve ser entre as 08h00 e
as 09h00. Outros horários de chegada terão um transfere
privado de chegada, com um suplemento.

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS

Visto para o Sri Lanka não incluído.

Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts nas incríveis
praias das Ilhas Maldivas, um autêntico paraíso.
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ÍNDIA FASCINANTE & NEPAL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.925 €

Deli, Samode, Fatehpur Sikri, Agra e Kathmandu

info

12 dias / 9 noites.

ÍNDIA FASCINANTE

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.130 €

no vizinho Nepal.

Deli, Samode, Fatehpur Sikri e Agra

info

8 dias / 5 noites.

Dia 1 Portugal - Deli
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em voo
com destino a Deli. Voo com escala. Noite a bordo.

Conheça nesta viagem a India, as três principais cidades do Norte do país, a capital Delhi,
a cidade rosa de Jaipur, e o impressionante Taj Mahal em Agra.
Dia 1 Portugal - Deli
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Deli. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Deli
Chegada a Deli e transfere até ao hotel. Boas-vindas especial “Mouli”, um fio vermelho de algodão sagrado que
se utiliza durante as cerimónias religiosas. Conforme a
hora de chegada, poderá opcionalmente realizar uma das
experiências sugeridas à Villa Hauz Khas ou ao Templo de
Akshardham. Alojamento.
Dia 3 Deli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para visitar a zona antiga de Deli
incluindo a Mesquita Jama Masjid e o maior mercado da
Ásia conhecido como Chandni Chowk. Uma área enorme
repleta de lojas, bazares e gente local. Passeio de rickshaw
pelas ruas estreitas da zona antiga de Deli e vista panorâmica ao Forte Vermelho. Paragem para experienciar a
toma de um chai, o chá local. Visita ao Raj Ghat, memorial
dedicado a Mahatma Ghandi. Almoço em restaurante
local. De seguida, faremos uma visita pela Nova Deli,
onde veremos (panoramicamente) a Porta da Índia (Arco
do Triunfo), os edifícios governamentais e o Rashtrapati
Bhawan (a residência do presidente). Seguimos para visitar Qutub Minar: Património da Humanidade, é o minarete mais alto da Índia. Regresso ao centro da cidade para
descobrir o Agrasen ki Baori: um poço histórico tradicional
do século XIV. Templo livre para explorar o mercado de
Connaught, o coração da capital em constante movimento. De seguida, visita ao Templo Sikh “Gurudwara Bangla
Sahib”. Jantar no hotel e alojamento.
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Dia 2 Deli
Chegada a Deli e transfere até ao hotel. Boas-vindas especial “Mouli”, um fio vermelho de algodão sagrado que se
utiliza durante as cerimónias religiosas. Alojamento.

da Humanidade pelas UNESCO construído no século XVII.
Seguimos para Jantar Mantar (o Observatório) que tem
o maior relógio de sol de pedra do mundo. Mais tarde,
iremos ao Templo de Baldev Ji onde se pode encontrar a
tradição e a cultura local da Índia. Faremos uma paragem
no restaurante do forte Nahargarh que está situado nas
colinas de Araveli e que nos permite uma magnifica vista
da cidade de Jaipur desde cima. Tarde livre para descobrir
os mercados locais. Jantar no hotel.
Dia 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a Agra.
Pelo caminho, visita a Fatehpur Sikri, a “cidade-fantasma”
construída em arenito vermelho pelo imperador Akbar. Almoço em restaurante local e continuação da viagem para
Agra. Pela tarde, visita ao Mehtab Bagh (Jardim Mehtab),
que era uma extensão do Jardim do Taj Mahal localizado
do outro lado do rio. Jantar e alojamento.
Dia 7 Agra - Deli (Pensão completa)
Muito cedo, visita ao Taj Mahal. Construído pelo imperador mogol Shah Jahan em memória da sua amada mulher.
Desde o estacionamento, apanharemos um carro elétrico
que nos levará até ao legendário Taj Mahal. Regresso ao
hotel e pequeno-almoço. De seguida, passeio pela zona
antiga da cidade: explore os becos escondidos da velha
Agra e visite o Forte de Agra. Almoço em restaurante local
e saída em direcção a Deli. Jantar em restaurante local.
Dia 8 Deli - Portugal
Saída de madrugada em voo com destino a Portugal.
Chegada.

Dia 4 Deli - Samode - Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada em direcção a
Samode, uma povoação tranquila. Chegada ao Palácio de
Samode que está fabulosamente decorado com pinturas
e murais com mais de 300 anos, muitas delas com temas
religiosos. Almoço no Palácio de Samode e continuação
até Jaipur. Chegada ao hotel. Da parte da tarde, vamos
assistir a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla. Jantar
no hotel e alojamento.
Dia 5 Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Forte de Amber, de onde
podemos avistar o Lago Maota, o Templo de Galta Ji (o
Templo do Macaco), construído em pedra rosa. Almoço
em restaurante local e de seguida paragem numa casa
de doces locais. Visita ao Palácio da Cidade: Património

Conheça nesta viagem à Índia, as três principais cidades do norte do país e Kathmandu,

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS
Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts nas incríveis
praias das Ilhas Maldivas.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 5 almoços e 5 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas na Índia
com guia local acompanhante em espanhol durante
todo o percurso.
· WiFi grátis no veículo e uma garrafa de água
recarregável.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio em rickshaw em Deli e um chai (chá) numa casa
de chá local.
· Almoço no Palácio de Samode.
· Cerimónia Aarti no Templo de Birla.
· Em Agra, visita ao Taj Mahal e passeio pela zona antiga.
DATAS DE SAÍDA
Terças-feiras e Sábados, de 01/03/22 a 30/09/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade HOTÉIS
B (4*/5*) Deli
The Suryaa
The Leela Ambience
Jaipur
Golden Tulip
Sarover Premier
Agra
Radisson
Double Tree by Hilton
A (5*)
Deli
Le Meridien
Taj Palace New Delhi
Jaipur
Hilton
		
Crown Plaza
Agra
Taj Hotel and Convention Centre
Courtyard Marriott
A TER EM CONTA
Visto para a Índia não incluído.
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas. Conforme o
número final de pessoas na mesma saída, poderá haver
uma redução no preço. Por favor, consulte-nos.
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Dia 3 Deli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para visitar a zona antiga de Deli incluindo a Mesquita Jama Masjid e o maior mercado da Ásia
conhecido como Chandni Chowk. Passeio de rickshaw pelas
ruas estreitas da zona antiga de Deli e vista panorâmica ao
Forte Vermelho. Paragem para experienciar a toma de um
chai, o chá local. Visita ao Raj Ghat, memorial dedicado
a Mahatma Ghandi. Almoço em restaurante local. De
seguida, faremos uma visita pela Nova Deli, onde veremos
(panoramicamente) a Porta da Índia (Arco do Triunfo), os
edifícios governamentais e o Rashtrapati Bhawan (a residência do presidente). Seguimos para visitar Qutub Minar:
Património da Humanidade, é o minarete mais alto da
Índia. Templo livre para explorar o mercado de Connaught,
o coração da capital em constante movimento. De seguida,
visita ao Templo Sikh “Gurudwara Bangla Sahib”. Jantar no
hotel e alojamento.
Dia 4 Deli - Samode - Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada em direcção a Samode.
Chegada ao Palácio de Samode que está fabulosamente decorado com pinturas e murais com mais de 300 anos, muitas
delas com temas religiosos. Almoço no Palácio de Samode e
continuação até Jaipur. Chegada ao hotel. Da parte da tarde,
vamos assistir a uma cerimónia Aarti no Templo de Birla.
Jantar no hotel e alojamento.
Dia 5 Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Forte de Amber, de onde podemos avistar o Lago Maota, o Templo de Galta Ji (o Templo
do Macaco), construído em pedra rosa. Almoço em restaurante local e de seguida paragem numa casa de doces locais. Visita ao Palácio da Cidade: Património da Humanidade pelas UNESCO construído no século XVII. Seguimos para
Jantar Mantar (o Observatório) que tem o maior relógio de
sol de pedra do mundo. Mais tarde, iremos ao Templo de
Baldev Ji onde se pode encontrar a tradição e a cultura local
da Índia. Faremos uma paragem no restaurante do forte
Nahargarh que está situado nas colinas de Araveli e que nos
permite uma magnifica vista da cidade de Jaipur. Tarde livre
para descobrir os mercados locais. Jantar no hotel.
Dia 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a Agra.
Pelo caminho, visita a Fatehpur Sikri, a “cidade-fantasma”
construída em arenito vermelho pelo imperador Akbar.
Almoço em restaurante local e continuação da viagem para
ÁSIA 2022/23

Agra. Pela tarde, visita ao Mehtab Bagh (Jardim Mehtab),
que era uma extensão do Jardim do Taj Mahal localizado do
outro lado do rio. Jantar e alojamento.
Dia 7 Agra - Aeroporto de Deli (Pensão completa)
Muito cedo, visita ao Taj Mahal. Construído pelo imperador
mogol Shah Jahan em memória da sua amada mulher.
Regresso ao hotel e pequeno-almoço. De seguida, passeio
pela zona antiga da cidade: explore os becos escondidos da
velha Agra e visite o Forte de Agra. Almoço em restaurante
local e saída em direcção a Deli. Jantar em restaurante
local. Alojamento num hotel na zona do aeroporto.
Dia 8 Aeroporto de Deli -Kathmandu (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Formalidades de embarque e partida
com destino a Kathmandu. Chegada. Pela tarde, saída até
ao centro da cidade onde poderemos ver o bairro antigo,
Ason, Macchindra Bahal, Indra Chowk, Naradevi e o bairro
Thamel. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 9 Kathmandu (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída para a Grande Estupa de
Swuyambhunath, onde poderemos ver os peregrinos
nepaleses a rezar e com as suas oferendas. Seguimos para
visitar a Praça Real de Kathmandu que inclui o Museu de
Hanuman Dhaka Durbar, o Templo de Taleju Bhawani, o
Palácio de 9 andares de Basantapur, o Pagode Kasthamandap (que originou o nome da cidade de Kathmandu) e o
Palácio de Kumari, a deusa viva. Almoço em restaurante
local. Pela tarde, visita à segunda cidade do vale, Patan.
Jantar no hotel e alojamento.
Dia 10 Kathmandu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída de carro para o Templo de Pashupatinath. Este templo está situado na margem do rio
sagrado Bagmati. Almoço em restaurante local. De seguida,
continuamos para a cidade de Bhaktapur que foi a antiga
capital do Nepal até a fim do século XV e foi declarada
Património da Humanidade. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 11 Kathmandu - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida
com destino a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 7 almoços e 8 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito exclusivo para clientes ICÁRION. Visitas na Índia
com guia local acompanhante em espanhol durante
todo o percurso. Visitas no Nepal com guia local em
espanhol.
· Na Índia, WiFi grátis no veículo e uma garrafa de água
recarregável.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio em rickshaw em Deli e um chai (chá) numa casa
de chá local.
· Almoço no Palácio de Samode.
· Cerimónia Aarti no Templo de Birla.
· Em Agra, visita ao Taj Mahal e passeio pela zona antiga.
· Conhecer Kathmandu e as principais cidades do seu
vale.
DATAS DE SAÍDA
Terças-feiras e Sábados, de 01/03/22 a 30/09/22
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (4*/5*) Deli
The Suryaa
The Leela Ambience
Jaipur
Golden Tulip
Sarover Premier
Agra
Radisson
Double Tree by Hilton
Aeroporto de Deli Holiday Inn Aero City
Kathmandu
Maya Manor
A (5*)
Deli
Le Meridien
Taj Palace New Delhi
Jaipur
Hilton
		
Crown Plaza
Agra
Taj Hotel and
Convention Centre
Courtyard Marriott
Aeroporto de Deli Pride Plaza Aero City
Kathmandu
Hyatt
A TER EM CONTA
Vistos para a Índia e Nepal não incluídos.
Serviços garantidos a partir de 2 pessoas. Conforme o
número final de pessoas na mesma saída, poderá haver
uma redução no preço. Por favor, consulte-nos.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.670 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 9 almoços e 9 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local acompanhante
em espanhol entre Deli e Agra. Nos restantes dias guias
locais a falar espanhol.
· Bilhete de comboio Agra – Jhansi, com ar condicionado
em classe turística.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passeio em rickshaw em Deli e um chai (chá) numa casa
de chá local.
· Almoço no Palácio de Samode.
· Em Agra, visita ao Taj Mahal e passeio pela zona antiga.
· Passeio de barco ao amanhecer em Varanasi.
· Assistir a uma cerimónia Aarti em Varanasi.
DATAS DE SAÍDA
Terças-feiras, de 01/03/22 a 30/09/22

ÍNDIA, SENSAÇÕES AUTÊNTICAS
Deli, Jaipur, Fatehpur Sikri, Agra, Orcha, Khajuraho, Allahabad e Varanasi

info

12 dias / 9 noites.

Esta viagem à Índia permite-lhe descobrir os lugares mais icónicos do país.
Dia 1 Portugal - Deli
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Deli. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Deli
Chegada a Deli e transfere até ao hotel. Boas-vindas especial “Mouli”, um fio vermelho de algodão sagrado que
se utiliza durante as cerimónias religiosas. Conforme a
hora de chegada, poderá opcionalmente realizar uma das
experiências sugeridas à Villa Hauz Khas ou ao Templo de
Akshardham. Alojamento.
Dia 3 Deli (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para visitar a zona antiga de Deli incluindo a Mesquita Jama Masjid e o maior mercado da Ásia
conhecido como Chandni Chowk. Uma área enorme repleta
de lojas, bazares e gente local. Passeio de rickshaw pelas
ruas estreitas da zona antiga de Deli e vista panorâmica ao
Forte Vermelho. Paragem para experienciar a toma de um
chai, o chá local. Visita ao Raj Ghat, memorial dedicado a
Mahatma Ghandi. Almoço em restaurante local. De seguida,
faremos uma visita pela Nova Deli, onde veremos (panoramicamente) a Porta da Índia (Arco do Triunfo), os edifícios
governamentais e o Rashtrapati Bhawan (a residência do
presidente). Seguimos para visitar Qutub Minar: Património
da Humanidade, é o minarete mais alto da Índia. Regresso
ao centro da cidade para descobrir o Agrasen ki Baori: um
poço histórico tradicional do século XIV. Templo livre para
explorar o mercado de Connaught, o coração da capital em
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constante movimento. De seguida, visita ao Templo Sikh
“Gurudwara Bangla Sahib”. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 4 Deli - Samode - Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada em direcção a Samode,
uma povoação tranquila. Chegada ao Palácio de Samode que
está fabulosamente decorado com pinturas e murais com
mais de 300 anos, muitas delas com temas religiosos. Almoço
no Palácio de Samode e continuação até Jaipur. Chegada
ao hotel. Da parte da tarde, vamos assistir a uma cerimónia
Aarti no Templo de Birla. Jantar no hotel e alojamento.
Dia 5 Jaipur (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Forte de Amber, de onde podemos avistar o Lago Maota, o Templo de Galta Ji (o Templo do
Macaco), construído em pedra rosa. Almoço em restaurante
local e de seguida paragem numa casa de doces locais. Visita ao Palácio da Cidade: Património da Humanidade pelas
UNESCO construído no século XVII. Seguimos para Jantar
Mantar (o Observatório) que tem o maior relógio de sol de
pedra do mundo. Mais tarde, iremos ao Templo de Baldev Ji
onde se pode encontrar a tradição e a cultura local da Índia.
Faremos uma paragem no restaurante do forte Nahargarh
que está situado nas colinas de Araveli e que nos permite
uma magnifica vista da cidade de Jaipur desde cima. Tarde
livre para descobrir os mercados locais. Jantar no hotel.
Dia 6 Jaipur - Fatehpur Sikri - Agra (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a Agra.
Pelo caminho, visita a Fatehpur Sikri, a “cidade-fantasma”

construída em arenito vermelho pelo imperador Akbar. Almoço em restaurante local e continuação da viagem para
Agra. Pela tarde, visita ao Mehtab Bagh (Jardim Mehtab),
que era uma extensão do Jardim do Taj Mahal localizado
do outro lado do rio. Jantar no hotel e alojamento.

dos melhores exemplos de arquitectura de templos no
norte da Índia. Almoço no hotel e saída por estrada em direção a Allahabad, cidade situada na confluência dos rios
Ganges e Yamuna e também famosa pelas suas pontes
magnificas. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 7 Agra - Deli (Pensão completa)
Muito cedo, visita ao Taj Mahal. Construído pelo imperador
mogol Shah Jahan em memória da sua amada mulher. Desde o estacionamento, apanharemos um carro elétrico que
nos levará até ao legendário Taj Mahal. Regresso ao hotel e
pequeno-almoço. De seguida, passeio pela zona antiga da
cidade: explore os becos escondidos da velha Agra e visite
o Forte de Agra. Almoço em restaurante local e saída em
direcção. Tarde livre. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 10 Allahabad - Varanasi (Pensão completa)
Pequeno-almoço e visita à cidade de Allahabad: o Templo
Hanuman, a Catedral de Todos os Santos (visita exterior) e
Anand Bhawan (a casa familiar da dinastia Nehru-Ghandi).
Saída por estrada para Varanasi. Almoço no hotel. Da parte
da tarde, passeio em rickshaw para assistir a uma cerimónia Aarti no rio Ganges. Jantar e alojamento no hotel.

Dia 8 Agra - Jhansi - Orcha - Khajuraho (Pensão completa)
Pequeno-almoço. De seguida, transfere para a estação
de comboios para sair em direcção a Jhansi. Chegada e
saída por estrada até Khajuraho com paragem em Orcha
que tem, sem dúvida, templos que merecem ser visitados
pela sua aquitectura única. Destaque para o Palácio de
Raj Mahal e para o Templo de Lakshmi Narayan cujos
interiores estão com pinturas muito bem conservadas.
Almoço em restaurante local. Chegada a Khajuraho, jantar
e alojamento no hotel.

Dia 11 Varanasi - Deli (Pensão completa)
Muito cedo, saída para desfrutar de um passeio de barco
no rio Ganges para observar os rituais de purificação e as
oferendas dos peregrinos nos Ghats. Mais tarde, caminhada
pelas ruelas da cidade para ver como a população local vive
e os peregrinos hindus. Regresso ao hotel para o pequeno-almoço. Mais tarde, saída para visitar as ruínas e o museu de Sarnath, que conserva parte do património budista.
Almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transfere
para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida com
destino a Deli. Chegada e transfere para um restaurante
local para jantar e transfere de volta para o aeroporto.

Dia 9 Khajuraho - Allahabad (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita aos templos de Khajuraho, famosos por serem templos eróticos que representam alguns

Dia 12 Deli - Portugal
Saída de madrugada em voo com destino a Portugal.
Chegada.

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS
Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts das incríveis
praias das Ilhas Maldivas. Este país tropical no
Oceano Índico é composto por 26 atóis em forma
de anel, compostos por 1.190 ilhas de coral. Tem
um clima quente e húmido ao longo do ano, com
uma temperatura média entre 29 e 32ºC, torna
qualquer época do ano perfeita para desfrutar de
alguns dias no paraíso.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (4*/5*) Deli
The Suryaa
The Leela Ambience
Jaipur
Golden Tulip
Sarover Premier
Agra
Radisson
Double Tree by Hilton
Khajuraho
Ramada
Allahabad
Placid
Legend
Varanasi
Rivatas by Ideal
A (5*)

Deli

Jaipur
		
Agra
Khajuraho
Allahabad
Varanasi

Le Meridien
Taj Palace New Delhi
Hilton
Crown Plaza
Taj Hotel and Convention Centre
Courtyard Marriott
Radisson Jass
Placid
Legend
Radisson

A TER EM CONTA
Visto para a Índia não incluído.
Os hotéis em Allahabad, tanto na categoria A como na B,
são hotéis de 3*.
O passeio de barco no rio Ganges depende do nível de
água do rio.
Possibilidade de realizar esta viagem em privado com
guia local acompanhante em espanhol de Deli a Agra, em
Allahabad com guia local em inglês, Khajuraho e Varanasi
com guia em espanhol. Consulte-nos para o suplemento.
Os voos internos na Índia só permitem bagagem de porão
de 15 Kg e 7 Kg de mão.
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A ALMA DO BUTÃO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.750 €

Butão, Nepal: Kathmandu, Paro, Thimpu, Punakhala e Wangdue

info

11 dias / 8 noites.

Uma viagem ao Butão, para conhecer este misterioso reino budista, tanto pela sua religião,
como pelas suas maravilhosas paisagens montanhosas.
Dia 1 Portugal - Kathmandu
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Kathmandu. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Kathmandu
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.

JOIAS DO NEPAL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 1.595 €

Kathmandu, Pokhara, Bandipur e Chitwan

info

10 dias / 7 noites.

Conheça nesta viagem ao Nepal os principais pontos turísticos: Kathmandu e
o seu vale, os fantásticos templos em Pokhara e a vida selvagem em Chitwan.
Dia 1 Portugal -Kathmandu
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Kathmandu. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Kathmandu
Chegada e transfere para o hotel. Da parte da tarde, visita
à cidade: O Palácio Real e o Palácio da Deusa Viva. Desde
a Estupa Swayambunath, terá as melhores vistas panorâmicas do Vale de Kathmandu. Alojamento.
Dia 3 Kathmandu - Patan - Kathamandu
Pequeno-almoço e visita matinal de Patan, também conhecida como Lalitpur, a cidade mais antiga das três que
compõem o Vale de Kathmandu. Visitaremos a Praça Durbar ou a Praça do Palácio Real, onde podemos contemplar
vários templos e monumentos formando um museu ao ar
livre, Património Mundial da Humanidade. Após a visita,
regresso ao hotel. Alojamento.
Dia 4 Kathmandu – Bandipur – Pokhara
Pequeno-almoço e saída por estrada até Bandipur, uma
povoação situada nos pés dos Himalaias numa colina de
onde se pode contemplar os picos do Himalchuli, o Manaslu e Annapurna. Visita à povoação onde se conserva a
cultura e arquitectura típica da etnia Newar. Continuação
até Pokhara, ponto de partida para inúmeras excursões
e expedições. É um vale no qual se podem contemplar
vários picos do Oeste do Nepal tais como Dhaulagiri,
Annapurna, Machhapuchare, etc. Chegada a Pokhara e
transfere para o hotel e alojamento.
Dia 5 Pokhara
Pela manhã, muito cedo, saída por estrada em direcção
a Sarangkot, um lugar muito especial para contemplar o
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nascer do dia com vista para as montanhas das cordilheiras de Annapurna e Dhaulagiri. Regresso ao hotel para tomar o pequeno-almoço. De seguida, visita a Pokhara onde
veremos o Templo Bindabasini, a caverna de Gupteshwar,
a cascata de Devis e o Centro de artesanato de refugiados
tibetanos de Tashiling. Passeio de barco no Lago Phewa
e pela tarde, pequena caminhada até à Estupa da Paz
Mundial onde se tem uma vista panorâmica do Vale de
Pokhara. Regresso hotel.
Dia 6 Pokhara - P.N. Chitwan (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada até Chitwan. O
Parque Nacional Chitwan é considerado um dos melhores
da Ásia para ver a fauna selvagem em liberdade. Almoço,
jantar e alojamento no hotel.
Dia 7 P.N. Chitwan (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Dia para realizar actividades pela selva:
safari em elefante, descida de canoa pelo rio Rapti e
passeio pelo interior da selva do parque. Almoço e jantar
no hotel.
Dia 8 P. N. Chitwan -Kathmandu
Pequeno-almoço e regresso por estrada até Kathmandu.
Chegada e tarde livre. Alojamento no hotel.
Dia 9 Kathmandu - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal (voo com escala).
Noite a bordo.
Dia 10 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 almoços e 2 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Conhecer Kathmandu e as principais cidades do seu
vale.
· Passeio de barco pelas águas do Lago Phewa em
Pokhara.
· Actividades na selva do P.N. Chitwan.
DATAS DE SAÍDA
Segundas, quartas-feiras, sábados e domingos de
01/03/22 a 26/03/23
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(3*/4*)
Kathmandu
Shambala
Pokhara
Atithi Resort
P.N. Chitwan
Tigerland Safari Resort
A TER EM CONTA
Visto para o Nepal não incluído.
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Dia 3 Kathmandu - Paro - Thimpu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Paro. Chegada e saída por estrada
em direcção a Thimpu, a capital do Butão. Pelo caminho,
paragem em Chuzom, na confluência dos rios Paro e
Thimpu onde encontraremos três estilos diferentes de
estupas: tibetana, nepalesa e butanesa. Pouco antes de
chegar a Chuzom, visita ao Templo Lhakang Tschgang,
construído no século XV. Pela tarde, passeio a pé pelo
mercado local. Mais tarde, transfere até ao Buddha Point
(Kuenselphodrang), a maior estátua do Buda no Butão e
de onde temos excelentes vistas do vale (Altitude 2.400
m). Alojamento.
Dia 4 Thimpu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, visita a Biblioteca Nacional, que preserva uma vasta coleção de antigos textos
e manuscritos budistas. Continuamos com a visita ao
Instituto Zorig Chusum, conhecido como a escola central
das belas-artes. O Museu Têxtil, inaugurado em 2001, é
um testemunho fascinante das tradições vivas do Butão.
À tarde, visite o Memorial Chorten, constantemente
cercado por pessoas, murmurando mantras e girando as
rodas de oração. Trashichhoedzong é um impressionante
mosteiro-fortaleza que abriga a Secretaria de Estado, a
sala do trono de Sua Majestade e vários escritórios do
governo. Terminaremos com uma visita a um centro de
artesanato e a um bazar local.
Dia 5 Thimpu - Punakha - Wangdue (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada em direcção a Punakha passando pelo “Dochula Pass” (3088 m). Paragem
para ver as vistas panorâmicas, as estupas e as bandeiras
de oração, que enfeitam sempre os pontos mais altos da
estrada. Ao longo do caminho faremos uma breve paragem no Templo Chimi Lakhang, localizado numa colina
no centro do vale. Dedicado ao Lama Drukpa Kuenley,
também é conhecido como o templo da fertilidade. Após
a chegada em Punakha, visitaremos o Punakha Dzong, a
residência de inverno do Je Khenpo (sacerdote principal) e
dos monges de Tashichhodzong.  Alojamento.
Dia 6 Wangdue - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Mosteiro Sangchhen Dorji
Lhuendrup Lhakhang, localizado no meio de uma floresta de pinheiros com vista para o Vale de Punakha e
Wangduephodrang. Continuação do passeio para visitar
a Simtokha Dzong, também conhecida como "A Fortaleza das Joias Abandonadas". Foi construída em 1627,
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tornando-a a mais antiga do Butão e agora abriga o
Instituto de Estudos de Língua e Cultura. Chegada a Paro.
À tarde, visitaremos Ta Dzong, originalmente construída
no século XVII como uma torre de vigia é agora o Museu
Nacional desde 1968. Continuamos para Rinpung Dzong
que foi construído em 1646 por Shabdrung Ngawang
Namgyal, o primeiro governante do Butão (altitude
2.200 m). Alojamento.
Dia 7 Paro - Taktsang - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, excursão ao mosteiro
Taktsang, também conhecido como o Ninho do Tigre
(aprox. 5 horas de caminhada), fica a 900 metros acima
do Vale do Paro, e é um dos centros de peregrinação mais
venerado no mundo do Himalaia. No caminho para a cidade de Paro, visitaremos Kyichu Lhakhang, um dos mais
antigos mosteiros, que esteve na origem da introdução do
budismo no Butão.
Dia 8 Paro - Haa - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada para passar o Col de
Chele-La a 4.200 m. onde teremos a oportunidade, se o
tempo permitir, de observar o pico Chomolari e o Drakey
Jichu. Visita ao Mosteiro Lhakang Karpo (Templo Branco),
e o Mosteiro Lhakang Nagpo (Templo Negro), do qual
dizem que o seu santuário central não difere muito do de
Lhasa.
Dia 9 Paro - Kathmandu
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Kathmandu. Chegada, transfere até
ao hotel e alojamento.
10 Kathmandu - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere até ao aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal. Voo com escala.
Noite a bordo.
11 Portugal
Chegada.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Assistência à chegada aos aeroportos em inglês.
Transfere de saída em Kathmandu em inglês.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços e 6 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Desde Punakha, vista panorâmica dos principais picos
dos Himalaias.
· Excursão ao Mosteiro de Taktsang, o “Ninho do Tigre”.
DATAS DE SAÍDA
5,26 de Março de 2022
9,30 de Abril de 2022
7,14 de Maio de 2022
4,18 de Junho de 2022
2,16,23,30 de Julho de 2022
2,6,13,27 de Agosto de 2022
3,10,17,24 de Setembro de 2022
1,8,15,29 de Outubro de 2022
5,12 de Novembro de 2022
3,26 de Dezembro de 2022
14 de Janeiro de 2023
4 de Fevereiro de 2023
4,25 de Março de 2023
1,15 de Abril de 2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (3*)
Kathmandu
Moonlight
Thimpu
City
Wangdue
Dragon’s Nest - Khuru Resort
Paro
The Village Lodge Drukchen
A (3*/4*) Kathmandu
Malla
Thimpu
Druk - Norkhil Boutique
Wangdue
Green Resort
Paro
Raven Nest Resort
A TER EM CONTA
Vistos para o Nepal e Butão não incluídos.
No Butão, só se podem visitar os mosteiros quando os
monges não residem no interior pelo que não pode ser
planeado com antecedência.
As visitas podem ser modificadas caso fechem
monumentos, por motivos religiosos ou horários de
oração dos monges.
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.425 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 8 almoços e 8 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas com guia local em espanhol.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

NEPAL FASCINANTE & BUTÃO
Kathmandu, Paro, Thimpu, Punakhala, Wangdue, Pokhara e P.N. Chitwan

info

16 dias / 13 noites.

Nesta viagem pode conhecer o Butão e o Nepal com as suas paisagens montanhosas no meio dos Himalaias,
com uma rica flora e fauna e uma vibrante cultura budista.
Dia 1 Portugal - Kathmandu
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Kathmandu. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Kathmandu
Chegada e transfere para o hotel. Alojamento.
Dia 3 Kathmandu - Paro - Thimpu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque
e partida com destino a Paro. O voo para Paro é um dos
mais espectaculares que podem fazer dentro da região
dos Himalaias pois permite-nos ter vistas deslumbrantes.
À chegada, notará o ar frio, fresco e limpo das montanhas
que rodeiam a cidade. Chegada e saída por estrada em
direcção a Thimpu, a capital do Butão. Pelo caminho, paragem em Chuzom, na confluência dos rios Paro e Thimpu
onde encontraremos três estilos diferentes de estupas:
tibetana, nepalesa e butanesa. Pouco antes de chegar
a Chuzom, visitaremos o Templo Lhakang Tschgang,
construído no século XV. A estrada passa por um vale
estreito e, após sua passagem, o vale Thimpu aparece
com as suas terras agrícolas. Pela tarde, passeio a pé pelo
mercado local. Mais tarde,iremos até ao Buddha Point
(Kuenselphodrang), a maior estátua do Buda no Butão e
de onde temos excelentes vistas do vale (Altitude 2.400
m). Alojamento.
Dia 4 Thimpu (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, visite a Biblioteca Nacional, que preserva uma vasta coleção de antigos textos e
manuscritos budistas, bem como outra coleção de livros
sobre a cultura e religião do Himalaia. Continuamos com
a visita ao Instituto Zorig Chusum, conhecido como a
escola central das belas-artes (pintura Thangka e outras
artes tradicionais). O Museu Têxtil, inaugurado em 2001,
é um testemunho fascinante das tradições vivas do Butão.
À tarde, visita ao Memorial Chorten, constantemente
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cercado por pessoas, murmurando mantras e girando as
rodas de oração. A construção deste edifício pelo terceiro
rei do Butão, Sua Majestade Jigme Dorji Wangchuk ("o pai
do Butão moderno"), foi erguida por ordem do próprio rei
em comemoração pela paz e prosperidade no mundo. Foi
concluído em 1974 após a sua morte. Trashichhoedzong é
um impressionante mosteiro-fortaleza que abriga a Secretaria de Estado, a sala do trono de Sua Majestade e vários
escritórios do governo. Terminaremos com uma visita a
um centro de artesanato e um bazar local.
Dia 5 Thimpu - Punakha - Wangdue (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada em direcção a Punakha passando pelo “Dochula Pass” (3088 m). Paragem
para ver as vistas panorâmicas, as estupas e as bandeiras
de oração, que enfeitam sempre os pontos mais altos da
estrada. Se o tempo permitir, podemos admirar alguns
dos principais picos dos Himalaias: Masagang, Tsendagang, Terigang, Jejegangphugang, Kangphugang, Zongphugang e Gangkar Puensum, o pico mais alto do Butão
com 7.497 m. Ao longo do caminho faremos uma breve
paragem no Templo Chimi Lakhang, localizado numa colina no centro do vale. Dedicado ao Lama Drukpa Kuenley,
também é conhecido como o templo da fertilidade. Diz-se
que os casais que não têm filhos e querem ter um, rezando neste local, são abençoados com um filho passado
pouco tempo. Após a chegada em Punakha, visitaremos o
Punakha Dzong, a residência de inverno do Je Khenpo (sacerdote principal) e dos monges de Tashichhodzong. Foi
construído estrategicamente em 1637, na confluência dos
rios Pho Chhu e Mo Chhu. (Altitude 1.300 m). Alojamento.
Dia 6 Wangdue - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita ao Mosteiro Sangchhen Dorji
Lhuendrup Lhakhang. Localizado no meio de uma floresta
de pinheiros com vista para o Vale de Punakha e Wangduephodrang, o templo abriga uma estátua de bronze de
Avalokiteshvara, com 5 metros de altura, sendo uma das
maiores do país. Continuação do passeio para visitar a Sim-

tokha Dzong, também conhecida como "A Fortaleza das
Joias Abandonadas" pela qualidade do trabalho em madeira executado na sua torre central. Foi construída em 1627,
tornando-a a mais antiga do Butão e abriga hoje em dia o
Instituto de Estudos de Língua e Cultura. Chegada a Paro.
À tarde, visitaremos Ta Dzong, originalmente construída
no século XVII como uma torre de vigia, é agora o Museu
Nacional desde 1968, onde se preserva uma extraordinária
coleção de pinturas antigas de thangka, tecidos, armas e
armaduras bem como outros objetos históricos. Continuamos para Rinpung Dzong que foi construído em 1646 por
Shabdrung Ngawang Namgyal, o primeiro governante do
Butão (altitude 2.200 m). Alojamento.
Dia 7 Paro - Taktsang - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Pela manhã, excursão ao mosteiro Taktsang, também conhecido como o Ninho do Tigre (aprox. 5
horas de caminhada), fica a 900 metros acima do Vale do
Paro, e é sem dúvida um dos mosteiros mais famosos do
Butão, um dos centros de peregrinação mais venerado no
mundo do Himalaia. O seu nome deve-se à história da sua
fundação, no século VIII, Guru Rinpoche chegou a Taktsang por uma forma milagrosa, voando nas costas de uma
tigresa de Khenpajong na região de Kurteop. De acordo
com a tradição butanesa, a tigresa era uma representação
de uma das esposas do Mestre para a ocasião. No caminho para a cidade de Paro, visitaremos Kyichu Lhakhang,
um dos mais antigos mosteiros, que esteve na origem da
introdução do budismo no Butão.
Dia 8 Paro - Haa - Paro (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada para passar o Col de
Chele-La a 4.200 m. onde teremos a oportunidade, se o
tempo o permitir, de observar o pico Chomolari e o Drakey
Jichu. Descida por uma floresta de pinheiros e rododendros
até chegar a Haa onde veremos o seu Dong (vista exterior).
Visita ao Mosteiro Lhakang Karpo (Templo Branco), e o
Mosteiro Lhakang Nagpo (Templo Negro), do qual dizem
que o seu santuário central não difere muito do de Lhasa.

Dia 9 Paro - Kathmandu
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida com destino a Kathmandu. Chegada, transfere até
ao hotel e alojamento.
Dia 10 Kathmandu - Pokhara
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a
Pokhara (cerca de 7/8 horas) através de belos vales com
uma vegetação variada. Chegada e transfere para o hotel.
Pokhara está localizada num vale nas margens do Lago
Phewa ao pé dos Annapurnas, onde a visão dos picos
nevados dos Himalaias exerce um magnetismo especial.
É o ponto de partida para boa parte dos trekkings nesta
área, tornando-se hoje num grande centro de actividades
de aventura. Alojamento.
Dia 11 Pokhara (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída para Nagarkot, para ver o nascer
do sol. De uma colina perto da cidade que nos permitirá
contemplar um panorama extraordinário dos Anapurnas
(se o tempo permitir). Passeio panorâmico para ver o
templo Binda Vasini, um dos mais antigos e venerados
localizado no alto de uma colina, a Garganta Seti, uma
maravilha misteriosa, originado pelo glaciar Fishtail Peak,
cujas águas correm pela cidade. Poderá ainda ver as Cataratas Devis cuja água provém do Lago Phewa e forma uma
maravilha natural com um grande volume de água, a ponte Ki Singh e o antigo mercado de refugiados tibetanos de
Tashiling, estabelecido desde 1959. De seguida, passeio
de barco no Lago Pewa de onde poderemos contemplar o
encanto natural dos arredores da cidade. Tarde livre.
Dia 12 Pokhara - P.N. Chitwan (Pensão completa)
Pequeno-almoço e saída por estrada até Chitwan (cerca
de 6/7 horas). O Parque Nacional Chitwan é considerado
um dos melhores da Ásia para ver a fauna selvagem em
liberdade, declarado Património da Humanidade em
1984. Destaque para a variedade de espécies animais

como o rinoceronte asiático (de um só chifre), veados,
ursos, javalis, leopardos, crocodilos, tigres de Bengala e
mais de 815 espécies de aves. À tarde, visita ao parque.
Alojamento no hotel.
Dia 13 P. N. Chitwan (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Dia inteiro dedicado às actividades
na selva, com uma palestra informativa dos naturistas
do parque. Safari em veículos 4 x 4, visita a uma cidade
próxima, passeio de canoa e a pé pelo parque finalizando
com a visita a uma fazenda de crocodilos.
Dia 14 P. N. Chitwan - Kathmandu
Pequeno-almoço e regresso por estrada até Kathmandu
(cerca de 6/7 horas). Chegada ao hotel e alojamento.
Dia 15 Kathmandu - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal. Voo com escala.
Noite a bordo.
Dia 16 Portugal
Chegada.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Desde Punakha, vista panorâmica dos principais picos
dos Himalaias.
· Excursão ao Mosteiro de Taktsang, o “Ninho do Tigre”.
· Actividades na selva do P.N. Chitwan.
DATAS DE SAÍDA
Março: 5, 26
Abril: 9, 30
Maio: 7, 14
Junho: 4, 18
Julho: 2, 16,23,30
Agosto: 2, 6,13,27
Setembro: 3, 10,17,24
Outubro: 1, 8,15,29
Novembro: 5, 12
Dezembro: 3, 26
Janeiro: 14
Fevereiro: 4
Março 2023: 4, 2
Abril 2023: 1, 17
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
B (3*)
Kathmandu
Moonlight
Thimpu
City
Wangdue
Dragon’s Nest
Khuru Resort
Paro
The Village Lodge Drukchen
Pokhara
Batika
P.N. Chitwan
Kasara Jungle Resort
A (3*/4*)

Kathmandu
Thimpu
Wangdue
Paro
Pokhara
P.N. Chitwan

Malla
Druk
Norkhil Boutique
Green Resort
Raven Nest Resort
Barahi
Kasara Jungle Resort

A TER EM CONTA
Vistos para o Nepal e Butão não incluídos.
No Butão, só se podem visitar os mosteiros quando os
monges não residem no interior pelo que não pode ser
planeado com antecedência.

EXTENSÃO ÀS MALDIVAS

As visitas podem ser modificadas caso fechem
monumentos, por motivos religiosos ou horários de
oração dos monges.

Complete a sua viagem com alguns dias de relaxamento num dos melhores resorts das incríveis
praias das Ilhas Maldivas.
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EXTREMO
ORIENTE
A grandeza dos seus templos e monumentos,
a beleza das suas paisagens naturais, a sua
deliciosa gastronomia, a visão futurista das
suas capitais e uma cultura popular, são
autênticos espetáculos para qualquer amante
de viagens. Através dos nossos itinerários,
irá explorar as maravilhas do passado
do Extremo Oriente juntamente com a
modernidade oferecida por algumas das suas
cidades. Desfrute desta experiência visitando
o Japão e a Coreia do Sul!

ÁSIA 2022/23
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JAPÃO IMPRESCINDÍVEL

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.440 €

Osaka, Quioto, Nara, Hakone e Tóquio

ARES DO JAPÃO

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.435 €

Tóquio, Quioto, Kanazawa, Shirakawago, Takayama e Gero

info

9 dias / 6 noites.

info

12 dias / 9 noites.

Esta viagem ao Japão permite-lhe descobrir as principais cidades deste maravilhoso país.

Uma viagem completa ao Japão, com as principais cidades de Quioto e Tóquio,
conhecendo também as encantadoras Shirakawago e Takayama.

Dia 1 Portugal - Osaka
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Osaka. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Osaka
Chegada e assistência à chegada em espanhol. Transfere
até ao hotel em serviço regular com o assistente. Chegada
ao hotel, resto do dia livre e alojamento.
Dia 3 Osaka - Nara - Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço e visita ao Castelo de Osaka, originalmente chamado de Ōzaka-jō, é um dos castelos mais
famosos do país e desempenhou um papel muito importante na unificação do Japão no período Azuchi-Momoyama do século XVI. Saída para Nara para visitar o
Templo Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e o
parque dos veados sagrados. Almoço em restaurante
local. À tarde, saída para Quioto, no caminho visita ao
Santuário Xintoísta de Fushimi Inari com centenas de
"toris" laranja. Desde os primeiros tempos do Japão,
Inari era vista como a patrona dos negócios (cada Torii
existente no santuário foi doado por um comerciante
japonês). Os comerciantes e artesãos prestavam culto
Inari em troca da riqueza de seus negócios pelo que
doavam inúmeros toris que atualmente fazem parte da
visão panorâmica do templo havendo mais de 32 mil que
fazem a subida parecer uma cobra laranja. Chegada ao
hotel. Alojamento.
Dia 4 Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita à antiga capital Quioto para ver
o jardim do templo Tenryuji e a floresta de bambu de
Arashiyama. Continuação para o templo Kinkakuji ou
Pavilhão Dourado, originalmente construído como um
local de descanso para o Shogun Ashikaga Yoshimitsu.
O pavilhão está localizado próximo de um magnífico
jardim japonês, cujas ilhas e pedras representam a
história da criação budista. Terminamos com uma visita
ao Castelo de Nijo. É um castelo japonês localizado
numa grande área, da qual 8.000 metros quadrados são
ocupados por vários edifícios. O principal é o Palácio
Ninomaru, de estilo tradicional japonês e cuja luxuosa
decoração inclui uma grande quantidade de folhas de
ouro. Almoço em restaurante local. A visita termina
após o almoço. Regresso ao hotel por conta própria.
Tarde livre.
Dia 5 Quioto - Odawara - Hakone (Pensão completa)
Pequeno-almoço e transfere para a estação de Kyoto em
transporte público com assistente espanhol. Partida de
Quioto para Odawara no comboio bala “Hikari”. Chegada
a Odawara e início da visita ao Parque Nacional de Hakone
com um minicruzeiro no Lago Ashi para ver a vista panorâmica do Monte Fuji e subir no teleférico. Almoço em
restaurante local. Transfere para o hotel, jantar e alojamento. Para este dia deverá preparar e levar consigo uma
bagagem de mão (até 10 Kg) pois a bagagem principal irá
directamente de Quioto para Tóquio.
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Dia 6 Hakone - Tóquio (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída por estrada até Tóquio. Chegada
e visita à cidade: Santuário Xintoísta de Meko, o Templo
Asakusa Kannon, a zona comercial de Nakamise cheia de
barraquinhas locais e a Torre de Tóquio. Almoço em restaurante local. Chegada ao hotel e alojamento.
Dia 7 Tóquio
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade. Opcionalmente, poderá contratar a excursão “Walking Tokyo” ,
um percurso de aproximadamente 4 horas em transporte
publico que o levará até às zonas de Ginza, Harajuku,
Tarajuku, Takeshita Dori e à famosa passagem de peões
(passadeira) de Shibuya.
Dia 8 Tóquio - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto com assistente espanhol. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal. Voo
com escala. Noite a bordo.
Dia 9 Portugal
Chegada.

Dia 1 Portugal - Tóquio
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Tóquio. Voo com escala. Noite a bordo.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 4 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas em transporte público, táxi,
carro, minibus ou autocarro (dependendo do número
final de passageiros) com guia / assistente local em
espanhol (excepto o trajecto de comboio no dia 5).
· Bilhete no comboio bala Quioto – Odawara em classe
turística.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Desfrutar das águas termais em Hakone.
· Minicruzeiro no Lago Ashi para ver o Monte Fuji.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento em algumas das melhores praias
que propomos:
· Phuket, a maior ilha do sul da Tailândia e um
dos destinos de praia mais populares na Ásia.
· Koh Samui, pela sua localização com um clima
perfeito para viajar durante os meses de verão
para espetaculares resorts de praia.
· Krabi, na costa sudoeste da Tailândia, com
paisagens e praias deslumbrantes, ideal para
relaxar por alguns dias.
· Bali, desfrute das suas praias de Nusa Nua,
Jimbaran, ou dos terraços de arroz em Ubud e
seus encantadores templos.
· Ilhas Maldivas, experimente ficar num quarto
em cima da água ou desfrutar de restaurantes
subaquáticos.

DATAS DE SAÍDA
Maio de 2022: 2, 16, 30
Junho de 2022: 6, 13, 27
Julho de 2022: 4, 11, 18, 25
Agosto de 2022: 1, 8, 15, 22, 29
Setembro de 2022: 5, 12, 19, 26
Outubro de 2022: 3, 17, 31
Novembro de 2022: 7
Dezembro de 2022: 19
Janeiro de 2023: 23
Fevereiro de 2023: 20
Março de 2023: 6, 13, 20, 27
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
C
Osaka
Monterrey Le Frere Osaka
(Standard) Quioto
Karasuma Kioto
Monterrey Kioto
Hakone Sengokuhara Prince
Yumoto Fujiya
Tóquio
Shinjuku Washington
B
Osaka
Righa Royal (West Wing)
(Superior) Quioto
Cross Hotel Kioto
Hakone Sengokuhara Prince (Premier)
Yumoto Fujiya
Tóquio
Hyatt Regency
A
Osaka
Righa Royal (Tower Wing)
(Luxo)
Quioto
Cross Hotel Kioto
Hakone Ryokan Ryuguden (quarto japonês)
Tóquio
Hilton Tokio
A TER EM CONTA
Para voos com chegada a Osaka entre as 22h00 e as 06h00
e de saída de Tóquio entre a 01h00 e as 09h30, existe um
suplemento de aproximadamente 75€.
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Dia 2 Tóquio
Chegada e recepção por assistente em língua espanhola.
Transfere até ao hotel em autocarro regular sem assistente. Chegada ao hotel, resto do dia livre e alojamento.
Dia 3 Tóquio
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Tóquio para conhecer
o Santuário de Meiji, dedicado ao imperador Mutsjuhito,
à praça do Palácio Imperial, ao Templo Senso-ji e à zona
comercial de Nakamise onde terminaremos no bairro de
Ginza. Regresso ao hotel por conta própria. Opcionalmente, e apenas no destino, poderá contratar a visita “Tóquio
Opcional”, um tour em transporte público para visitar
Odaiba, a baía de Tóquio, a Yebisu Garden e a famosa
passagem de peões (passadeira) de Shibuya.
Dia 4 Tóquio - Hakone - Tóquio (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para Hakone onde veremos o
vale de Owakudani e faremos um minicruzeiro no Lago
Ashi para ver a vista panorâmica do Monte Fuj (caso o
tempo o permita). Almoço em restaurante local. Visita ao
museu ao ar livre de Hakone. Regresso a Hakone.
Dia 5 Tóquio - Quioto - Nara - Quioto
Pequeno-almoço. Transfere até à estação de Tóquio com
um assistente em espanhol. Saída no comboio bala com
destino a Quioto. Chegada e visita de Nara para ver o
Templo Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e
o parque dos veados sagrados. Regresso a Quioto. No
caminho visita ao Santuário Xintoísta de Fushimi Inari
com centenas de "toris" laranja. Chegada ao hotel.
Alojamento.
Dia 6 Quioto (Pensão completa)
Pequeno-almoço. Visita à famosa e tradicional cidade de
Quioto com destaque para o templo Tenryuji e a floresta
de bambu de Arashiyama. Continuação para o templo
Kinkakuji ou Pavilhão Dourado, originalmente construído
como um local de descanso para o Shogun Ashikaga Yoshimitsu. De seguida, visita ao Templo Sanjusagendo, com
milhares de estátuas de Kannon, o deus da misericórdia.
Terminamos no bairro Gion ou bairro das "gueixas".
Almoço em restaurante local.
Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade.
Opcionalmente poderá realizar a excursão a Hiroshima e
Miyajima onde poderá ver o Parque Memorial da Paz, a
cúpula da bomba atómica e o Santuário Itsukushima na
ilha de Miyayima. Prepara uma bagagem de mão para
as noites de Kanazawa e Gero, pois, a bagagem principal
será enviada directamente para Tóquio.
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Dia 8 Quioto - Kanazawa
Pequeno-almoço. Transfere até à estação de Quioto
para apanhar o comboio expresso “Thunderbird” até
Kanazawa. Chegada e visita pela cidade: o Mercado de
Omicho, o bairro Higasji Chayagai e o Bairro Nagamachi
onde se visitará a casa “Kaikaro” ou “Shima” e ao Jardim
Kenroku-en, um dos mais famosos do Japão. Alojamento.
Dia 9 Kanazawa - Shirakawago - Takayama - Gero
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a
Shirakawago para visitar a cidade (declarada Património
da Humanidade pela UNESCO) onde veremos as casas
tradicionais “Gassho Zukuri”. Almoço em restaurante
local. Saída novamente por estrada para Takayama com
a sua visita pela tarde. Continuamos com a exibição dos
carros alegóricos Yatai Kaikan, que são preparados para o
festival de Takayama. Chegada a Gero. Jantar no hotel e
alojamento.
Dia 10 Gero - Nagoya - Tóquio
Pequeno-almoço. Transfere até à estação de comboios
para saída com destino a Nagoya. Chegada e saída em
comboio com destino a Tóquio. Chegada. Transfere até ao
hotel. Tarde livre. Alojamento.
Dia 11 Tóquio - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere em autocarro regular para o aeroporto (sem
assistente). Caso o seu voo saia antes das 10h30, terá que
apanhar por conta própria um táxi até ao “Tokyo City Air
Terminal” e depois o “Airport Limousine Bus”. O último
autocarro para o transfere para o aeroporto de Narita
sai às 16h30 e para o aeroporto de Haneda às 20h20.
Formalidades de embarque e partida em voo com destino
a Portugal. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Transfere de chegada a Tóquio (Narita) em autocarro
regular com assistência em espanhol no aeroporto.
Transfere de saída em Tóquio em autocarro sem assistência.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no regime
indicado no itinerário.
· 3 almoços e 1 jantar segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas em transporte público, táxi,
carro, minibus ou autocarro (dependendo do número final
de passageiros) com guia / assistente local em espanhol
(excepto os trajectos de comboio nos dias 5 e 10).
· Bilhete de comboio bala Nozomi de Tóquio para Quioto,
em classe económica. Bilhete em comboio expresso
Thunderbird de Quioto para Kanazawa, em classe
económica. Bilhete em comboio expresso Wideview
de Gero a Nagoya, em classe económica. Bilhete de
comboio bala Nozomi de Nagoya para Tóquio, em classe
económica.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Minicruzeiro no Lago Ashi para ver o Monte Fuji.
· Passeio na tradicional vila de Shirakawago.
· Desfrute das águas termais (Onsen) no ryokan de Gero.
· Visita a Nara e ao templo de Fushimi Inari.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão a Hiroshima e Miyajima.
DATAS DE SAÍDA
Maio de 2022: 9, 23
Junho de 2022: 6, 20
Julho de 2022: 4, 18
Agosto de 2022: 1, 22
Setembro de 2022: 5, 26
Outubro de 2022: 10, 24, 31
Novembro de 2022: 7, 14, 21, 29
Dezembro de 2022: 5, 19
Janeiro de 2023: 9, 23
Fevereiro de 2023: 6, 20
Março de 2023: 6, 13, 20, 27
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(Standard) Osaka
Sheraton Miyako
Quioto
Daiwa Roynet
Kanazawa Kanazawa Tokyu
Hakone
Ryokan Susukinohara Ichinoyu
Tóquio
New Otani
A TER EM CONTA
Para voos com chegada a Osaka entre as 22h00 e as 06h00
e de saída de Tóquio entre a 01h00 e as 09h30, existe um
suplemento de aproximadamente 75€ (o transfere será
realizado de táxi).
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 3.095 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 6 almoços (1 deles tipo piquenique) e 2 jantares
segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas em transporte público, táxi,
carro, minibus ou autocarro (dependendo do número
final de passageiros) com guia / assistente local em
espanhol (excepto nos trajectos de comboio nos dias
6 e 7).
· Bilhete no comboio bala “Shinkansen” de Quioto a
Nagoya e de Nagoya a Odawara em classe turística.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Desfrutar das águas termais em Hakone.
Minicruzeiro no Lago Ashi para ver o Monte Fuji.
· Visita ao antigo albergue samurai "Waki Honjin".
· Teleférico para vista panorâmica dos Alpes japoneses.
DATAS DE SAÍDA
2,9,16,23,30 de Maio de 2022
6,13,20,27 de Junho de 2022
4,5,11,12,18,19,25,26 de Julho de 2022
1,2,8,9,15,16,22,29 de Agosto de 2022
5,6,12,13,19,20,26,27 de setembro de 2022
3,4,10,11,17,18,24,25,31 de Outubro de 2022
7,14,21,28 de Novembro de 2022
9,23 de Janeiro de 2023
6,20 de Fevereiro de 2023
6,13,20,21,23,27,28,30 de Março de 2023

JAPÃO, TERRA DOS SAMURAIS
Osaka, Nara, Quioto, Nagoya, Magome, Tsumago, Takayama, Shirakawago, Hakone e Tóquio

info

12 dias / 9 noites.

Viajar para o Japão com este itinerário é uma experiência única para conhecer uma cultura ancestral.
Dia 1 Portugal - Osaka
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Osaka. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Osaka
Chegada e assistência à chegada em espanhol. Transfere
até ao hotel em serviço regular com o assistente. Chegada
ao hotel, resto do dia livre e alojamento.
Dia 3 Osaka - Nara - Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço e visita ao Castelo de Osaka, originalmente chamado de Ōzaka-jō, é um dos castelos mais
famosos do país e desempenhou um papel muito importante na unificação do Japão no período Azuchi-Momoyama do século XVI. Saída para Nara para visitar o Templo
Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e o parque
dos veados sagrados. Almoço em restaurante local. À
tarde, saída para Quioto, no caminho visita ao Santuário
Xintoísta de Fushimi Inari com centenas de "toris" laranja.
Desde os primeiros tempos do Japão, Inari era vista como
a patrona dos negócios (cada Torii existente no santuário
foi doado por um comerciante japonês). Os comerciantes e artesãos prestavam culto Inari em troca da riqueza
de seus negócios pelo que doavam inúmeros toris que
atualmente fazem parte da visão panorâmica do templo
havendo mais de 32 mil que fazem a subida parecer uma
cobra laranja. Chegada ao hotel. Alojamento.
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Dia 4 Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita à famosa e tradicional cidade de
Quioto com destaque para o templo Tenryuji e a floresta
de bambu de Arashiyama. Continuação para o templo
Kinkakuji ou Pavilhão Dourado, originalmente construído
como um local de descanso para o Shogun Ashikaga Yoshimitsu. O pavilhão está localizado próximo de um magnífico jardim japonês, cujas ilhas e pedras representam a
história da criação budista. De seguida, visita ao Santuário
sintoísta de Heian. Almoço em restaurante local. Tarde
livre e regresso ao hotel por conta própria.
Dia 5 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade.
Opcionalmente poderá realizar a excursão a Hiroshima e
Miyajima onde poderá ver o Parque Memorial da Paz, a
cúpula da bomba atómica e o Santuário Itsukushima na
ilha de Miyayima. Prepara uma bagagem de mão para as
noites em Takyama e Hakone, pois, a bagagem principal
será enviada directamente para Tóquio.
Dia 6 Quioto - Nagoya - Magome - Tsumago - Takayama
(Pensão completa)
Pequeno-almoço e transfere para a Estação de Quioto.
Partida no comboio bala "shinkansen" para Nagoya. Chegada e visita das aldeias de Posta, Magome e Tsumago,
na antiga estrada de Nakasendo. Passeio por Magome e
depois seguimos para Tsumago onde visitaremos "Waki

Honjin", a antiga estalagem dos Samurais. Almoço tipo
piquenique. Continuação por estrada até Takayama para
visitar a cidade e conhecer a rua Kamisannomachi. Chegada ao hotel. Jantar e alojamento. (Para as categorias A e
B, será servido um jantar típico japonês).
Dia 7 Takayama - Shirakawago - Nagoya - Hakone
(Pensão completa)
Depois do pequeno-almoço, saída por estrada para
visitar a típica aldeia japonesa de Shirakawago, declarada
Património Mundial pela Unesco, para conhecer uma
das casas tradicionais "Gassho-zukuri". Transfere para a
estação de Nagoya. Almoço num restaurante local. Partida
em comboio bala "shinkansen" para Odawara. À chegada,
transfere para o hotel em Hakone. Jantar e alojamento
(Para a categoria A será servido um jantar típico japonês).
Dia 8 Hakone - Tóquio (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita ao Parque Nacional de Hakone
para fazer um minicruzeiro no Lago Ashi e ver a vista
panorâmica do Monte Fuji e subir no teleférico. Almoço
em restaurante local e continuação para Tóquio. Chegada
e visita à Torre de Tóquio. Alojamento no hotel.

o bairro de Daiba. Almoço em restaurante local. Regresso
ao hotel por conta própria. Opcionalmente, e apenas
localmente, poderá contratar a visita “Walking Tokyo”,
um tour em transporte publico que o levará até às zonas
de Ginza, Harajuku, Tarajuku, Takeshita Dori e à famosa
passagem de peões (passadeira) de Shibuya.
Dia 10 Tóquio
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade ou
para, opcionalmente, visitar Nikko onde verá o Santuário
Toghogu, o Lago Chuzenji e a cascata de Kegon (visita
opcional com almoço incluído).
Dia 11 Tóquio - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto com assistente espanhol. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal. Voo
com escala. Noite a bordo.
Dia 12 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento em algumas das melhores praias
que propomos:
· Phuket, a maior ilha do sul da Tailândia e um
dos destinos de praia mais populares na Ásia.
· Koh Samui, pela sua localização com um clima
perfeito para viajar durante os meses de verão
para espetaculares resorts de praia.
· Krabi, na costa sudoeste da Tailândia, com
paisagens e praias deslumbrantes, ideal para
relaxar por alguns dias.
· Bali, desfrute das suas praias de Nusa Nua,
Jimbaran, ou dos terraços de arroz em Ubud e
seus encantadores templos.
· Ilhas Maldivas, experimente ficar num quarto
em cima da água ou desfrutar de restaurantes
subaquáticos.

HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
C
Osaka
Vischio Osaka
(Standard) Quioto
Keihan Kioto Hachijyo-guchi
Takayama Green Hotel
Tokio Stay Hida
Hakone Yumoto Fujiya
Hakone Moderate
Tóquio
Toshi Center
Monterey Akasaka
B
Osaka
Rihga Royal (West Wing)
(Superior) Quioto
Granvia (Standard)
Takayama Green Hotel
Associa Resort
Hakone Yumo Fujiya (Quarto japonês)
Hakone Moderate
Tóquio
New Otani (Standard)
A
(Luxo)

Osaka
Rihga Royal (Tower Wing)
Quioto
Granvia (Luxo)
Takayama Green Hotel (Premium)
Associa Resort (Dlx)
Hakone Kowakien Tenyu (Quarto japonês)
Ryuguden (Quarto japonês)
Tóquio
New Otani (Deluxe)

A TER EM CONTA
Para voos com chegada a Osaka entre as 22h00 e as 06h00
e de saída de Tóquio entre a 01h00 e as 09h30, existe um
suplemento de aproximadamente 75€.

Dia 9 Tóquio (Meia pensão)
Pequeno-almoço e visita à cidade: o Templo Asakusa
Kannon, a zona comercial de Nakamise, onde faremos
um pequeno passeio de barco e depois seguiremos para
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PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 4.775 €

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 7 almoços e 3 jantares segundo o itinerário (sem
bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas em transporte público, táxi,
carro, minibus ou autocarro (dependendo do número
final de passageiros) com guia / assistente local em
espanhol.
· Bilhete no comboio bala no trajecto Quioto – Himeji
e Hiroshima – Shin-Osaka, no comboio “Thunderbird”
no trajecto Osaka – Kanazawa e no comboio bala entre
Nagoya e Odawara em classe turística.
· Seguro de viagem.
· Taxas de aeroporto e combustível.

KUMANO: TRADIÇÕES JAPONESAS
Osaka, Quioto, Nara, Hakone e Tóquio

info

16 dias / 13 noites.

Esta viagem ao Japão é a mais completa, vai leva-lo à tradicional Quioto, irá pernoitar num mosteiro em Koyasan, fará parte
da rota peregrina de Kumano Kodo, para depois finalizar na moderna cidade de Tóquio.
Dia 1 Portugal - Osaka
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Osaka. Voo com escala. Noite a bordo.
2 Dia Osaka - Quioto
Chegada e recepção com assistência em espanhol. Transfere até ao hotel de Quioto em serviço regular com o assistente. Chegada ao hotel, resto do dia livre e alojamento.
Dia 3 Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço e visita a Quioto: Templo Sanjusangen-do, Castelo Nijo, Templo Kinkakuji (Pavilhão Dourado), o Jardim do Templo Tenryuji e a Floresta de Bambu
Arashiyama. Almoço em restaurante local. No final da
visita, regresso ao hotel.

bala “Hikari” com destino a Himeji. Chegada e visita ao
Castelo de Himeji, declarado Património da Humanidade.
De seguida, saída por estrada até Kurashiki. Almoço em
restaurante local. Pela tarde, visita à cidade para conhecer
a antiga residência da família Ohashi e o bairro histórico
de “Bikan”. Saída para Hiroshima por estrada. Chegada ao
hotel e alojamento.
Dia 6 Hiroshima
Pequeno-almoço. Visita a Hiroshima e à ilha de Miyajima.
Em Hiroshima, passagem pelo Parque Comemorativo da
Paz e o seu museu, pela cúpula da bomba atómica e pelo
Santuário Xintoísta de Itsukushima na ilha de Miyajima;
famoso pela sua porta “torii” no mar. Regresso ao hotel
em Hiroshima. A sua bagagem irá directamente para
Osaka pelo que deverá preparar uma bagagem de mão
para 2 noites com um máximo de 10 Kg.

Dia 4 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade por
conta própria. Poderá também optar por realizar uma
visita opcional a Nara para ver o Templo Todaiji com a
sua enorme imagem de Buda e o parque dos veados bem
como ao Santuário Xintoísta de Fushimi Inari com centenas de "toris" laranja. Neste dia, a sua bagagem segue
directamente para o hotel em Hiroshima em serviço de
correio e chegará no dia 6. Prepare por favor uma bagagem de mão para 1 noite (máximo de 10 Kg).

Dia 7 Hiroshima - Koyasan (Pensão completa)
Pequeno-almoço e transfere para a estação de Hirochima
para apanhar um comboio bala “Nozomi” em direcção
a Shin-Osaka. Chegada e continuação até Koyasan por
estrada. Almoço em restaurante local. Chegada e visita
à montanha sagrada para conhecer o Templo Kongobuji,
Danjo Garan e o Mausoléu Okunoi. De seguida, transfere
até ao shukubo (mosteiro). Jantar vegetariano budista e
alojamento no mosteiro.

Dia 5 Quioto - Himeji - Kurashiki - Hiroshima
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Em hora a informar localmente,
transfere para a estação de Quioto e partida no comboio

Dia 8 Koyasan - Kumano Kodo - Kawayu Onsen
(Pensão completa)
Na primeira hora da manhã, poderá participar nos
serviços religiosos do templo. Pequeno-almoço típico
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japonês (vegetariano) no mosteiro. De seguida, saída
por estrada para o lugar sagrado de Kumano. Chegada e
almoço em restaurante local. Pela tarde, percorremos a
antiga rota de peregrinação Kumano Kodo (4 km / aproximadamente 60 minutos). Por último, visita ao Santuário
Kumano Hongu Taisha que é o recinto principal da rota de
peregrinação e o Oyunohara (o recinto antigo do Kumano
Hongu Taisha). Depois da visita, transfere para o ryokan.
Jantar típico japonês e alojamento no ryokan.
Dia 9 Kawayu Onsen - Osaka
Pequeno-almoço japonês no ryokan. De seguida, saída
por estrada para Osaka e visita da cidade: o Observatório “Jardim Flutuante” no edifício Umeda Sky e o bairro
Dotombori. Depois da visita, transfere até ao hotel e
alojamento. A sua bagagem irá directamente para o hotel
de Tóquio pelo que deverá preparar uma bagagem de
mão para 2 noites (máximo 10 Kg).
Dia 10 Osaka - Kanazawa
Pequeno-almoço e transfere para a estação de Osaka para
apanhar o comboio “Thunderbird” com destino a Kanazawa. Chegada e visita pela cidade: o Jardim Kenroku-en,
o Mercado de Omicho, o bairro Higasji Chayagai e o Bairro
Nagamachi onde visitaremos a antiga residência da família de samurais Nomura. Depois da visita, transfere até ao
hotel e alojamento.
Dia 11 Kanazawa - Shirakawago - Takayama
(Pensão completa)
Pequeno-almoço. Saída por estrada em direcção a
Shirakawago para visitar a cidade (declarada Património

da Humanidade pela UNESCO) onde veremos as casas tradicionais “Gassho Zukuri”. Saída novamente por estrada
para Takayama. Almoço em restaurante local. Pela tarde,
visita a Takayama para conhecer Yatai Kaikan e a rua comercial de Kami Sannomachi. Após a visita, transfere para
o hotel, jantar e alojamento.
Dia 12 Takayama - Nagoya - Hakone - Tóquio
(Meia pensão)
Pequeno-almoço. Transfere de Takayama até Nagoya por
estrada. Chegada a Nagoya e saída no comboio bala “Hikari” para Odawara. Chegada e continuação para Hakone.
Almoço em restaurante local. Pela tarde, visita ao Parque
Nacional de Hakone para fazer um mini cruzeiro no Lago
Ashi e ver a vista panorâmica do Monte Fuji e subir no
teleférico. Depois da visita, continuação para Tóquio por
estrada. Chegada e transfere até ao hotel. Alojamento.
Dia 13 Tóquio (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Tóquio para conhecer
o Templo Asakusa Kannon, a zona comercial de Nakamise
e a Torre de Tóquio. Almoço em restaurante local. A visita
termina no restaurante. Regresso ao hotel por conta
própria. Opcionalmente, e apenas localmente, poderá
contratar a visita “Walking Tokyo”, um tour em transporte
publico que o levará até às zonas de Ginza, Harajuku,
Tarajuku, Takeshita Dori e à famosa passagem de peões
(passadeira) de Shibuya.
Dia 14 Tóquio
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade ou
para, opcionalmente, visitar Nikko onde verá o Santuário

Toghogu, o Lago Chuzenji e a cascata de Kegon (visita
opcional com almoço incluído).
Dia 15 Tóquio - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente, transfere para o aeroporto com assistente espanhol. Formalidades de embarque e partida com destino a Portugal. Voo
com escala. Noite a bordo.
Dia 16 Portugal
Chegada.

EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Passar a noite em Koyasan num shukubo (mosteiro).
· Desfrutar de um ryokan, alojamento típico japonês em
Kawayu Onsen.
· Visita à antiga residência da família de samurais
Nomura.
· Passear pelas aldeias tradicionais de Shirakawago e
Takayama.
· Minicruzeiro no Lago Ashi para ver o Monte Fuji.
DATAS DE SAÍDA
Maio de 2022: 10, 24
Junho de 2022: 7, 21
Julho de 2022: 12, 19, 26
Agosto de 2022: 2, 9, 16
Setembro de 2022: 6, 20, 27
Outubro de 2022: 11, 25
Novembro de 2022: 1, 8
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
HOTÉIS
(Superior) Quioto
Kioto Century
Hiroshima
Righa Royal Hiroshima
Koyasan
Eko-in (quarto japonês)
Henjoko-in (quarto japonês)
Kawayu Onsen Ryokan Fujiya (quarto japonês)
Osaka
Citadines Namba Osaka
Kanazawa
Kanazawa Tokyu
Takayama
Associa Takayama
Takayama Green
Tóquio
Grand Nikko Daiba
A TER EM CONTA
O “Shukubo” em Koyasan é um mosteiro e um lugar de
oração. A casa de banho é partilhada e não é possível
garantir a privacidade. Dorme-se e come-se no chão, em
estilo japonês Tatami. O alojamento em Kawayu-onsen
será num quarto japonês.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso.

As visitas opcionais de Nara / Fushimi Inari e Nikko têm
que ser compradas com antecedência, juntamente com o
restante circuito e não podem ser adquiridas localmente.
A visita “Walking Tokyo” só pode ser adquirida localmente
falando com o guia em Tóquio e tem um custo aproximado
de 5000 JPY.
Para voos com chegada a Osaka entre as 22h00 e as 06h00
e de saída de Tóquio entre a 01h00 e as 09h30, existe um
suplemento de aproximadamente 75€.
Esta viagem não é recomendável para menores de 6 anos
e pessoas com mobilidade reduzida.
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JAPÃO EXPRESS

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.475 €

Quioto e Tóquio

info

9 dias / 6 noites.

SIMPLESMENTE COREIA

Esta viagem ao Japão permitir-lhe-á conhecer o essencial deste país "nipónico",

Seul, Daegu, Gyeongju, Busan

as cidades de Tóquio, Hakone, Nara e Quioto.

10 dias / 7 noites.

Dia 1 Portugal - Tóquio
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida com
destino a Tóquio. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Tóquio
Chegada e recepção por assistente em língua espanhola.
Transfere até ao hotel em autocarro regular sem assistente. Chegada ao hotel, resto do dia livre e alojamento.
Dia 3 Tóquio
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Tóquio para conhecer
o Santuário de Meiji, dedicado ao imperador Mutsjuhito,
à praça do Palácio Imperial, ao Templo Senso-ji e à zona
comercial de Nakamise onde terminaremos no bairro de
Ginza. Regresso ao hotel por conta própria. Opcionalmente, e apenas no destino, poderá contratar a visita “Tóquio
Opcional”, um tour em transporte público para visitar
Odaiba, a baía de Tóquio, a Yebisu Garden e a famosa
passagem de peões (passadeira) de Shibuya.

Dia 9 Portugal
Chegada.

Dia 4 Tóquio - Hakone - Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço e saída para Hakone onde veremos o
vale de Owakudani e faremos um minicruzeiro no Lago
Ashi para ver a vista panorâmica do Monte Fuj (caso o
tempo o permita). Almoço em restaurante local. Visita ao
museu ao ar livre de Hakone. Regresso a Hakone.
Dia 5 Tóquio - Kioto - Nara - Quioto
Pequeno-almoço. Transfere até à estação de Tóquio com
um assistente em espanhol. Saída no comboio bala com
destino a Quioto. Chegada e visita de Nara para ver o Templo Todaiji com a sua enorme imagem de Buda e o parque
dos veados sagrados. Regresso a Quioto. No caminho visita
ao Santuário Xintoísta de Fushimi Inari com centenas de
"toris" laranja. Desde os primeiros tempos do Japão, Inari
era vista como a patrona dos negócios (cada Torii existente
no santuário foi doado por um comerciante japonês). Os
comerciantes e artesãos prestavam culto Inari em troca
da riqueza de seus negócios pelo que doavam inúmeros
toris que atualmente fazem parte da vista panorâmica do
templo havendo mais de 32 mil que fazem a subida parecer
uma cobra laranja. Chegada ao hotel. Alojamento.
Dia 6 Quioto (Meia pensão)
Pequeno-almoço. Visita à famosa e tradicional cidade de
Quioto com destaque para o templo Tenryuji e a floresta
de bambu de Arashiyama. Continuação para o templo
Kinkakuji ou Pavilhão Dourado, originalmente construído
como um local de descanso para o Shogun Ashikaga Yoshimitsu. O pavilhão está localizado próximo de um magnífico jardim japonês, cujas ilhas e pedras representam a
história da criação budista. De seguida, visita ao Templo
Sanjusagendo, com milhares de estátuas de Kannon, o
deus da misericórdia. Terminamos no bairro Gion ou
bairro das "gueixas". Almoço em restaurante local.
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mais bem guardados, templos antigos e paisagens verdadeiramente espetaculares.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Transfere de chegada a Tóquio (Narita) em autocarro
regular com assistência em espanhol no aeroporto.
Transfere de saída em Quioto, em autocarro regular sem
assistência.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), no
regime indicado no itinerário.
· 2 almoços segundo o itinerário (sem bebidas).
· Circuito em grupo. Visitas em transporte público, táxi,
carro, minibus ou autocarro (dependendo do número
final de passageiros) com guia / assistente local em
espanhol (excepto o trajecto de comboio no dia 5).
· Bilhete no comboio bala “Nozomi” entre Tóquio e
Quioto em classe turística.
· Seguro de viagem , taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Visita de Nara e o templo de Fushimi Inari.
· Minicruzeiro no Lago Ashi para ver o Monte Fuji.
EXPERIÊNCIAS OPCIONAIS
· Excursão a Hiroshima e Miyajima.
· Passeio a pé/transporte público em Tóquio.
· Quarto em Quioto no hotel Kyoto Tokyu num andar
Premium.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Complete a sua viagem com alguns dias de
relaxamento em algumas das melhores praias
que propomos:
· Phuket, a maior ilha do sul da Tailândia e um
dos destinos de praia mais populares na Ásia.
· Koh Samui, pela sua localização com um clima
perfeito para viajar durante os meses de verão
para espetaculares resorts de praia.
· Krabi, na costa sudoeste da Tailândia, com
paisagens e praias deslumbrantes, ideal para
relaxar por alguns dias.
· Bali, desfrute das suas praias de Nusa Nua,
Jimbaran, ou dos terraços de arroz em Ubud e
seus encantadores templos.
· Ilhas Maldivas, experimente ficar num quarto
em cima da água ou desfrutar de restaurantes
subaquáticos.

info

Viaje até à Coreia, para conhecer as cidades principais do país, e descobrir os seus segredos

Dia 7 Quioto
Pequeno-almoço. Dia livre para descobrir a cidade.
Opcionalmente poderá realizar a excursão a Hiroshima e
Miyajima onde poderá ver o Parque Memorial da Paz, a
cúpula da bomba atómica e o Santuário Itsukushima na
ilha de Miyayima.
Dia 8 Quioto - Osaka - Portugal
Transfere em autocarro regular para o aeroporto de Osaka
(sem assistente espanhol). Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal. Voo com escala.
Noite a bordo.

PREÇO INDICATIVO POR PESSOA 2.950 €

DATAS DE SAÍDA
9,16,23,30 de Maio de 2022
6,13,20,27 de Junho de 2022
4,11,18,25 de Julho de 2022
1,15,22,29 de Agosto de 2022
5,12,26 de Setembro de 2022
3,10,17,24,31 de Outubro de 2022
7,14,21,28 de Novembro de 2022
5,19 de Dezembro de 2022
9,23 de Janeiro de 2023
6,20 de Fevereiro de 2023
6,13,20,27 de Março de 2023
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
(Superior) Tóquio
New Otani
Quioto
Kyoto Tokyu
A TER EM CONTA
Para voos com chegada a Tóquio entre as 22h00 e
as 07h00 ou de saída de Tóquio (Haneda), existe um
suplemento de aproximadamente 75€ pois terá que se
realizar o transfere de taxi.
Para voos com saída de Osaka entre as 01.00 horas e as
09.00 hrs, será aplicado um suplemento de € 150 aprox.
por pessoa, uma vez que o transfere será realizado de táxi.
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Dia 1 Portugal - Seul
Comparência no aeroporto com pelo menos 2 horas de
antecedência. Formalidades de embarque e partida em
voo com destino a Seul. Voo com escala. Noite a bordo.
Dia 2 Seul
Chegada a Seul, capital da Coreia do Sul, um país onde a
modernidade se mescla com a cultura tradicional. Seul é
uma das capitais asiáticas com o mais alto nível de vida,
cidade limpa e moderna, com um grande número de
restaurantes e muitas áreas verdes. Transfere para o hotel
e alojamento.

Dia 6 Gyeongju
Pequeno-almoço. Visita à cidade de Gyeongju com o
templo de Bulguksa e à gruta de Seokguram, do século
VIII e localizado nas encostas do Monte Toham. A gruta
contém uma estátua monumental de um Buda sentado
virado para o mar e é considerada uma obra-prima da
arte budista no Extremo Oriente. À tarde, visita ao Buda
de quatro caras (estátuas de Buda de pedra de quatro
caras em Gulbulsaji) e ao Túmulo do Rei Wonseong. Continuamos com um passeio panorâmico de autocarro desde
o porto de Guryongpo ao longo do mar para apreciar as
belas paisagens costeiras.

Dia 3 Seul
Pequeno-almoço. Passeio pela cidade de Seul com uma
visita ao Palácio de Changdeok e ao Huwon (Jardim Secreto) que são Património Mundial da UNESCO. Continuação
até ao mercado de Gwangjang, um dos maiores mercados
tradicionais da Coreia. Experimente algumas das mais
famosas comidas de rua. Visita ao Museu Nacional da
Coreia, construído em 2005 e que possui uma fantástica
coleção de artes e relíquias coreanas. Levaria um dia
inteiro para conseguir visitar todo o museu, mas fica com
uma ideia global deste património. A última paragem é no
observatório da Torre N de Seul no Monte Namsan para
uma vista panorâmica da cidade.

Dia 7 Gyeongju - Busan
Pequeno-almoço. Visita ao templo Unmoonsa (templo de
monjas budistas) e continuação para Busan, a segunda
maior cidade da Coreia do Sul. À chegada, início da visita
de Busan, com o mercado de pesca de Jagalchi, onde os
vendedores de rua têm uma grande variedade de peixe e
a rua comercial Nampodong. Em seguida, a Torre Busan
em Yongdusan Park com seu deck de observação oferecendo vistas deslumbrantes da cidade. Alojamento.

Dia 4 Monte Songnisan - Daegu
Pequeno-almoço. Visita ao Korean Folk Village nos arredores de Seul, onde veremos como eram as antigas casas de
estilo tradicional e o modo de vida dos séculos XVIII e XIX.
Continuação até ao Parque Nacional Monte Songnisan
para visitar o Templo de Beopjusa, onde está localizada
a estátua mais alta de Buda na Coreia. O parque florestal
é um lugar ideal para caminhar. Continuação para Daegu
por estrada. Chegada e alojamento.

Dia 9 Seul - Portugal
Pequeno-almoço. Em hora a combinar localmente,
transfere para o aeroporto. Formalidades de embarque e
partida em voo com destino a Portugal. Voo com escala.
Noite a bordo.

Dia 5 Daegu - Gyeongju
Pequeno-almoço. Visita ao Museu de Medicina Oriental
de Daegu Yangnyeongsi. O Mercado Yangnyeongsi tem
sido um popular Mercado de Ervas Medicinais desde
que abriu no século XVII. Continuação até ao Mercado
histórico Seomun de Daegu, um dos três principais
mercados durante a Dinastia Joseon. Partida por estrada
para Gyeongju, a capital do reino de Silla a partir de 57
a.C. C. - 935 AD C., a cidade é conhecida como o "Museu
sem paredes". Visita ao Observatório Astronómico de
Cheomseongdae e ao Parque Real de Tumuli com os seus
túmulos reais. Terá a oportunidade de entrar num dos
túmulos escavados para ver a construção e o processo
por detrás das câmaras funerárias. Alojamento.
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Dia 8 Busan - Seul
Pequeno-almoço. Regresso a Seul por estrada. Chegada
ao hotel e alojamento.

Dia 10 Portugal
Chegada.

EXTENSÕES ÀS PRAIAS
Finalize a sua viagem com alguns dias de
relaxamento nalgumas das melhores praias que
lhe sugerimos nas incríveis ilhas de Phuket, Koh
Samui ou Krabi na Tailândia, na ilha de Bali com a
sua população acolhedora e paisagens espectaculares, ou ainda nas praias das Maldivas, um
autêntico paraíso.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
· Voos em linha regular, em classe económica.
· Compensação da pegada de CO2 em todos os voos.
· Transferes, visitas e entradas conforme o itinerário.
· Os transferes de chegada e saída em Seul, serão só com
motorista.
· Alojamento nos hotéis previstos (ou similares), em
regime de alojamento e pequeno-almoço.
· Circuito em grupo com guia multilingue, incluindo guia
de língua espanhola entre os dias 3 e 8.
· Seguro de viagem e taxas de aeroporto e combustível.
EXPERIÊNCIAS EM DESTAQUE
· Experimentar comida de rua no Mercado Gwangjang
em Seul.
· Conhecer o Korean Folk Village, para entender como era
a vida local no século XVIII.
· Visitar o templo de Unmoonsa, é o templo das monjas
budistas.
DATAS DE SAÍDA
6.20 de Março de 2022
10,24 de Abril de 2022
8,22 de Maio de 2022
5,19 de Junho de 2022
3,17 de Julho de 2022
7,21 de Agosto de 2022
11,18 de Setembro de 2022
9,23 de Outubro de 2022
6,20 de Novembro de 2022
4,11 de Dezembro de 2022
HOTÉIS (previstos ou similares)
Cat.
Cidade
Hotel
C (3*/4*) Seul
Aventree
Daegu
Grand
Gyeongju Commodore
Busan
Towerhill
B (4*)
Seul
Novotel Ambassador Dongdaemun
Daegu
Grand
Gyeongju Lahan Select
Busan
Asti
A (4*/5*) Seul
Lotte
Daegu
Grand
Gyeongju Lahan Select
Busan
Asti
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Seguro de viagem ICÁRION
Hoje mais do que nunca, viaje com segurança
Válido para viagens
ao redor do mundo
com 40 coberturas

Assistência completa,
inclui coberturas
COVID-19.

44 causas de cancelamento
garantidas (inclui cancelamento
por positivo em COVID-19)

44

Disponível para
Circuitos e
Cruzeiros

Seguro de viaje Protección Plus

Para uma maior tranquilidade, faça um upgrade do seguro incluido
com o seguro opcional

ASSISTÊNCIA

BAGAGENS

1. Assistência médica e sanitária

25. Perdas materiais

• Europa

50.000 €

• Mundo

100.000 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

3. Repatriação ou transporte em ambulância
de feridos ou doentes

Ilimitado

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado
Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido

Ilimitado

7. Regresso antecipado por falecimento de um familiar

Ilimitado

9. Regresso antecipado por sinistro grave no lar ou
no local de trabalho do segurado
10. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (120 €/dia)
11. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

1. Assistência médica e sanitária

1.000 €

26. Atraso na entrega da bagagem (300 € de 24 horas)

300 €

27. Envio de objetos esquecidos ou roubados durante a viagem

125 €

28. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

incluído

ANULAÇÃO, INTERRUPÇÃO E ALTERAÇÃO DE CONDIÇÕES DA VIAGEM

5. Repatriação ou transporte de filhos menores ou
pessoas dependentes

8. Regresso antecipado por hospitalização de um
familiar mais de 5 dias

Todos os programas da ICÁRION têm incluído o seguinte seguro de viagem:

Ilimitado
Ilimitado

29. Despesas de anulação de viagem

15.000 €

30. Interrupção de viagem

5.000 €

DEMORA DE VIAGEM E PERDA DE SERVIÇOS
31. Gastos ocasionados pelo demora na saída do meio de transporte
(40 € de 4 horas e 40 € cada 4 horas adicionais)
160 €
32. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 100 €/dia)
33. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio de
transporte (pelo menos 4 horas tarde)

Ilimitado

35. Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)
• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

3.000 €

14. Busca e resgate do segurado

3.000 €

37. Perda de serviços contratados e não usufruidos em
consequência de hospitalização ou doença grave do segurado

• Mundo

400 €

2. Despesas odontológicas urgentes

150 €

600 €
200 €

250 €

Ilimitado

19. Gastos de gestão por perda de documentos de viagem

4. Repatriação ou transporte de acompanhantes (2)

Ilimitado

20. Despesas de anulação de viagem

5. Repatriação ou transporte de filhos menores
ou pessoas dependentes

Ilimitado

6. Repatriação ou transporte do segurado falecido
7. Regresso antecipado por hospitalização de
um familiar mais de 5 dias
8. Regresso antecipado por sinistro grave no
lar ou no local de trabalho do segurado

18. Procura, localização e envio de bagagens extraviadas

6.000 €

17. Envio de medicamentos para o estrangeiro

incluído

6.000 €

18. Serviço de intérprete no estrangeiro

incluído

19. Adiantamento de fundos no estrangeiro

2.000 €

21. Reintegração ao plano de viagem após hospitalização

250 €

39. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

60.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

60.000 €

RESPONSABILIDADE CIVIL
200 €

incluído
150 €

21. Interrupção de viagem

5.000 €

Ilimitado

22. Gastos ocasionados pelo demora na saída do
meio de transporte (31 € de 6 horas)

120 €

Ilimitado

23. Gastos ocasionados pela extensão forçadada viagem
(maximo 50 €/dia)

200 €

Ilimitado

24. Gastos ocasionados pela perda de ligações do meio
de transporte (pelo menos 4 horas tarde)

300 €

2.000 €
Ilimitado

12. Transmissão de mensagens urgentes

incluído

13. Serviço de informação

incluído

14. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

7.500 €

15. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (125 €/dia)

2.000 €

25. Alteração de serviços inicialmente contratados
• Gastos ocasionados pela saída de um transporte
alternativo não previsto (60 € cada 6 horas)

180 €

• Gastos ocasionados por mudanca de
hotéis/apartamentos (max. 50 €/día)

300 €

26. Perda de serviços contratados

750 €

27. Perda de visitas (max. 60 €/día)

600 €

28. Acidentes do meio de transporte
• Invalidez permanente devido a acidente do
meio de transporte

30.000 €

• Morte devido a acidente do meio de transporte

30.000 €
6.000 €

38. Acidentes em viagem
• Morte devido a acidente em viagem

30.000 €

100 €

10.000 €

29. Responsabilidade civil

• Invalidez permanente devido a acidente em viagem

20. Assistência médica e sanitária por doença preexistente

17. Atraso na entrega da bagagem (100 € de 24 horas)

3. Repatriação ou transporte em ambulância de
feridos ou doentes

600 €

incluído

40. Responsabilidade civil

Pode ampliar os límites de
cobertura para despesas
médicas, cancelamento ou
incluir a opção de cruzeiros.

Teve alguma complicação durante
a sua viagem?
Com Icarion você irá desfrutar do travelhelp®,
um serviço Premium de atenção ao cliente.
Com uma só chamada, solucione qualquer problema que surgir
na sua viagem.

60.000 €

4.000 €

24. Regresso antecipado do segurado por impedimento de entrada no país
de destino ou de trânsito por modificação por parte das
autoridades de requisitos de entrada nos mesmos
Ilimitado

ÁSIA 2022/23
ÁFRICA
2021/22

7.500 €

ACIDENTES

• Franquia 120 €

23. Prolongação de estadia por quarentena médica
devida a COVID-19 (250 €/dia)

• Mundo

10. Deslocação de uma pessoa em caso de
hospitalização do segurado mais de 5 dias

500 €

13. Despesas por sequestro

22. Gastos do segurado derivados da realização da prova
de diagnóstico do COVID-19 (PCR) durante a viagem

275 €

400 €

300 €

36. Perda de serviços contratados

16. Transmissão de mensagens urgentes

• Europa

11. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (100 €/dia)
2.000 €

12. Despesas de estadia da pessoa deslocada em caso de hospitalização
da pessoa segurada superior a 5 dias (120 €/dia)
1.200 €

15. Abertura e reparação de cofres e caixas de segurança

7.500 €

9. Prolongamento de estadia em hotel por
prescrição médica (100 €/dia)

34. Alteração de serviços inicialmente contratados
1.200 €

16. Perdas materiais

• Europa

Esta informação não tem validade contratual e não substitui as condições gerais e específicas dos produtos. A apólice é detida pela INTERMUNDIAL XXI, S.L.U., corretora de seguros, Sucursal em
Portugal, com sede social na Av Heroes de Liberdade, 18 B, Loja 2745 - 788 Massamá, NIPC 980423430, registada no R.D.G.S. e na Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões de
Portugal sob o número J-154, e com R.C. e capacidade financeira suficiente de acordo com a RD-lei 3/2020, de 4 de Fevereiro sobre distribuição de seguros. Registado no RM de Madrid, folha M
180.298, secção 8, livro 0, pagina 149, volume 11.482.
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1. REGULAMENTAÇÃO DO CONTRATO DE VIAGEM
ORGANIZADA
Estas Condições Gerais regem-se pelas disposições
da Decreto-Lei n.º 17/2018 (“Lei de Viagens Organizadas”).
2. ORGANIZADOR DA VIAGEM ORGANIZADA
A W2M TRAVEL PORTUGAL UNIPESSOAL, LDA. atua
como Organizador da Viagem Organizada (agindo sob a
marca comercial “ICÁRION” e doravante referido como o
“Organizador”) com N.I.P.C. 516174851, matriculada na
Conservatória de Registo Comercial de Lisboa e com sede
na Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600100 Lisboa.
3. ADJUDICAÇÃO DA VIAGEM ORGANIZADA
Antes da aceitação da oferta pelo Viajante, deverá
o Organizador entregar ao Viajante a informação
pré-contratual que ainda não tenha sido fornecida,
bem como o formulário modelo legalmente exigido.
Considera-se que o Contrato entra em vigor com o
consentimento da Viagem Organizada pelo Viajante,
e ser-lhe-á enviada por correio eletrónio toda a
documentação de confirmação relevante.
4. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
O preço da Viagem Organizada inclui tudo o que está
expressamente especificado no Contrato.
Revisão de preços: Após a celebração do contrato, os preços
só poderão ser revistos, quer em alta, quer em baixa, em
resultado direto de alterações: i) no preço do transporte de
passageiros resultante do custo do combustível ou de outras
fontes de energia, ii) no nível dos impostos ou taxas sobre
os serviços de viagem incluídos no contrato, cobrados por
terceiros não diretamente envolvidos na execução da viagem
organizada, incluindo taxas turísticas, impostos e sobretaxas
de aterragem, embarque ou desembarque nos portos e
aeroportos, ou iii) c) nas taxas de câmbio aplicáveis à Viagem
Organizada. O Organizador reserva-se o direito de aumentar
o preço em tais casos. Quando aplicável, tais alterações serão
notificadas ao Viajante por escrito. Os preços só podem
ser aumentados até 20 dias de calendário antes da partida.
Se o aumento do preço exceder 8% do preço da Viagem
Organizada, o Viajante pode rescindir o contrato.
Salvo disposição em contrário, o preço da Viagem Organizada
não inclui: vistos, taxas de aeroporto, e/ou taxas de entrada e
saída, taxas turísticas ou denominações similares, certificados
de vacinação, gratificações (especialmente em viagens de
cruzeiro onde o Viajante é obrigado a pagá-las) “extras”
como cafés, vinho, licores, águas minerais, dietas especiais nem mesmo no caso de pensão completa ou meia pensão,
salvo acordo em contrário. Em geral, nenhum serviço que
não esteja expressamente declarado no Contrato deverá
entender-se como incluído.
No caso de excursões, atividades ou visitas opcionais não
contratadas na origem, não ficam incluídas nem serão
abrangidas pelo Contrato ou pela legislação aplicável às
Viagens Organizadas. Quando aplicável, a sua publicação
será meramente informativa e o preço será expressamente
descrito como sendo indicativo, devendo ser considerado
como uma estimativa, não assumindo o Organizador
qualquer responsabilidade a este respeito.
Forma de pagamento: O Retalhista pode exigir o
pagamento de um adiantamento sobre o preço total da
Viagem Organizada. O montante restante deve ser pago
de acordo com as instruções do Retalhista. Em caso de
incumprimento das condições de pagamento, entenderse-á que o Viajante desiste da viagem solicitada, sendo
aplicáveis neste caso as condições estabelecidas na secção
“Rescisão do Contrato pelo Viajante”.
5. CANCELAMENTO DA VIAGEM POR PARTE DO
ORGANIZADOR
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista, pode
cancelar o Contrato e reembolsar o Viajante pela
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totalidade dos pagamentos efetuados, num prazo não
superior a catorze dias de calendário após a notificação,
sem ser responsável por qualquer indemnização
adicional, caso:
1. O número de pessoas inscritas para a Viagem Organizada
é inferior ao número mínimo especificado no Contrato.
Nesse caso, o Viajante será informado no prazo de:
     - Vinte dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
superior a seis dias;
     - Sete dias de calendário antes da data de início da
Viagem Organizada, no caso de viagens com duração
entre dois e seis dias;
     - Quarenta e oito horas antes do início da Viagem
Organizada, no caso de viagens com duração inferior
a dois dias.
2. O Organizador é impedido de executar o contrato devido
a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias e o Viajante
é notificado do cancelamento, sem demoras indevidas,
antes da data de início da Viagem Organizada.
6. RESCISÃO DO CONTRATO PELO VIAJANTE
O viajante é livre de desistir da viagem a todo o tempo
antes do início da viagem. Neste caso, deverá pagar a taxa
de cancelamento acordada no Contrato, com base na
antecedência da resolução do Contrato em relação ao início
da Viagem Organizada e nas economias de custos e nas
receitas esperadas com a utilização de serviços de viagem
alternativos. Tal taxa de cancelamento não será aplicável,
caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais
no local de destino ou na sua proximidade imediata
que afetem consideravelmente a realização da Viagem
Organizada ou o transporte de passageiros para o destino.
A rescisão do Contrato nesta situação apenas confere ao
Viajante o direito ao reembolso integral dos pagamentos
efetuados, sem qualquer compensação adicional.
7. MODIFICAÇÕES ANTES DA DATA DE INÍCIO DA VIAGEM
ORGANIZADA
Para além das razões expressamente previstas no
Contrato, o Organizador reserva-se o direito de alterar os
termos do Contrato antes do início da viagem, contanto
que as alterações sejam insignificantes e que a informação
da alteração seja prestada ao pelo Organizador ou pelo
Retalhista ao Viajante em suporte duradouro, de forma
clara, compreensível e proeminente.
Se, antes da data de início da viagem organizada, o
Organizador for obrigado a alterar substancialmente alguma
das principais características dos serviços de viagem,
não puder cumprir qualquer dos requisitos especiais
referidos na legislação aplicável às Viagens Organizadas
ou se propuser aumentar o preço da viagem em mais de
8%, o Viajante poderá, dentro de um período razoável
especificado pelo Organizador, aceitar a alteração proposta
ou rescindir o contrato sem pagar taxa de cancelamento.
O Viajante que rescinde o Contrato pode aceitar uma
Viagem Organizada alternativa, oferecida pelo Organizador
ou, se aplicável, pelo Retalhista, se possível de qualidade
equivalente ou superior. Sempre que alterações ao Contrato
ou a Viagem Organizada alternativa resultem numa viagem
organizada de qualidade ou preço inferior, ao Viajante
assistirá o direito a uma redução adequada no preço.
Qualquer modificação será comunicada ao Viajante sem
demora, com indicação expressa da modificação proposta,
do prazo dentro do qual deve responder, de que a falta de
resposta implicará que opte por rescindir o contrato sem
penalização e, quando aplicável, da Viagem Organizada
alternativa oferecida, respetivo preço e eventual reembolso
ou aumento de preço.
Caso o Viajante opte por rescindir o contrato, o preço será
reembolsado no prazo de 14 dias de calendário a contar
da notificação desta escolha, sem prejuízo do direito do
Viajante a receber uma indemnização por qualquer dano
ou prejuízo sofrido em resultado da rescisão.

8. EXECUÇÃO DO CONTRATO
Quando uma parte significativa dos serviços de
viagem não puder ser fornecida conforme acordado
no Contrato, o Organizador, ou, quando aplicável, o
Retalhista, organizará, sem custos adicionais para o
Viajante, soluções alternativas adequadas, se possível
de qualidade equivalente ou superior às especificadas
no Contrato, que permitam a continuação da Viagem.
Se as soluções alternativas propostas resultarem numa
Viagem de qualidade inferior à especificada no Contrato,
o Organizador ou, se aplicável, o Retalhista, deverá
ser aplicada e oferecida ao Viajante uma redução no
preço adequada. O Viajante pode rejeitar as soluções
alternativas propostas, caso estas não sejam comparáveis
ao que foi acordado no Contrato ou se a redução de preço
concedida for inadequada.
9. FALTAS DE CONFORMIDAD
O Viajante deverá informar, sem demoras indevidas, o
Organizador ou, quando aplicável, o Retalhista, de qualquer
falta de conformidade verificada durante a execução da
Viagem. O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista,
consoante a natureza da falta de conformidade, deverão:
1. corrigir a falta de conformidade, num período que
se considere razoável, a menos que tal se revele
impossível ou envolva custos desproporcionados,
tendo em conta a gravidade da falta de conformidade
e o valor dos serviços de viagem afetados. No caso
de uma recusa injustificada de reparação, sob reserva
das exceções supramencionadas, ou de falta de
resposta, o Viajante poderá agir diretamente e solicitar
o reembolso das despesas incorridas;
2. reduzir o preço de forma apropriada durante o período
da falta de conformidade, a menos que o Organizador
ou o Retalhista prove que a falta de conformidade é
imputável ao Viajante;
3. indemnizar o Viajante por qualquer dano ou prejuízo
sofrido em resultado de qualquer falta de conformidade,
sem demoras indevidas, salvo se atribuível ao Viajante,
ou a um terceiro não relacionado com a prestação dos
serviços contratados e imprevisível ou inevitável, ou
devido a circunstâncias inevitáveis e extraordinárias.
As indemnizações por perdas e danos devidas pelo
Organizador e, quando aplicável, pelo Retalhista, serão
limitadas pelas condições aplicáveis aos prestadores de
serviços de viagem incluídos na Viagem Organizada.
No caso de danos corporais, a indemnização está
contratualmente limitada a três vezes o preço total da
Viagem, contanto que não se trate de danos resultantes
de dolo ou negligência, e serão assegurados pelo
Viajante. Na medida em que as convenções internacionais
que vinculam a União limitam o âmbito ou as condições
de pagamento de indemnizações pelos prestadores de
serviços de viagem incluídos numa Viagem Organizada, as
mesmas limitações aplicam-se aos organizadores.
O Viajante é obrigado a tomar as medidas necessárias e/
ou apropriadas para tentar mitigar os danos resultantes
do incumprimento ou da execução deficiente do
Contrato, a fim de evitar o agravamento dos danos,
informando imediatamente o Organizador através dos
canais fornecidos.
10. CESSÃO DA RESERVA
O Viajante pode ceder a sua reserva fazendo-se substituir
por uma terceira pessoa, desde que o comunique
até sete dias de calendário antes da data de início
da Viagem. O cessionário terá de reunir os mesmos
requisitos obrigatórios de caráter geral aplicados ao
cedente, e o cedente e o cessionário serão solidariamente
responsáveis pelo pagamento do saldo em dívida e pelas
taxas, comissões, sobretaxas ou outros custos adicionais
originados pela cessão. O Organizador ou, quando
aplicável, o Retalhista, deverá informar o cedente dos
custos efetivos da cessão.

CONDIÇÕES GERAIS
DE VENDA
11. ASSISTÊNCIA
O Organizador e o Retalhista devem prestar a assistência
adequada e sem demoras indevidas ao Viajante em
dificuldades, designadamente mediante: o fornecimento
da informação adequada sobre os serviços de saúde, as
autoridades locais e assistência consular e a assistência
ao Viajante, no sentido de estabelecer comunicações à
distância; e ajudando-o a encontrar soluções alternativas de
viagem. O Organizador, quando aplicável o Retalhista, pode
cobrar uma taxa no valor dos custos em que incorreu em
virtude da prestação dessa assistência, se a dificuldade tiver
surgido intencionalmente ou por negligência da parte do
viajante. Tal taxa não deve em caso algum exceder os custos
reais incorridos pelo Organizador ou pelo Retalhista.

12. CIRCUNSTÂNCIAS INEVITÁVEIS E EXECIONAIS
O viajante tem ainda direito a rescindir o Contrato antes
do início da mesma sem pagar qualquer taxa de rescisão,
caso se verifiquem circunstâncias inevitáveis e excecionais
no local de destino ou na sua proximidade imediata que
afetem consideravelmente a realização da mesma ou o
transporte de passageiros para o destino. A rescisão do
Contrato nesta situação apenas confere ao Viajante o
direito ao reembolso integral dos pagamentos efetuados,
sem qualquer compensação adicional.
Se não for possível garantir o regresso do Viajante conforme
acordado no Contrato, o Organizador ou, quando aplicável,
o Retalhista assumirá o custo do alojamento que seja
necessário, se possível de categoria equivalente, por um
período não superior a três noites por Viajante, exceto no
caso de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e
respetivos acompanhantes, mulheres grávidas e menores
não acompanhados, bem como pessoas com necessidade
de assistência médica específica.
13. RESPONSABILIDADE
De acordo com a lei, o Organizador e o Retalhista respondem
solidariamente perante o Viajante pela correta execução
dos serviços da Viagem Organizada, independentemente
de estes serviços serem executados pelos próprios ou
por fornecedores terceiros, bem como pela prestação de
assistência caso o viajante se encontre em dificuldades.
O Organizador e, quando aplicável, o Retalhista será
responsável por quaisquer erros decorrentes de
deficiências técnicas nos sistemas de reservas que
lhes sejam imputáveis, bem como por quaisquer erros
cometidos durante o processo de reservas. Isto está
sujeito à condição de que tais erros não que sejam
causados por circunstâncias inevitáveis e excecionais.
Os limites máximos de responsabilidade serão os previstos
no artigo 36 do Decreto-Lei n.º 17/2018.
14. SERVIÇOS DE ALOJAMENTO HOTELEIRO
A qualidade e o conteúdo dos serviços prestados pelos
hotéis contratados serão determinados pela categoria
turística oficial, se a tiver, fixada pelo órgão competente do
respetivo país. De acordo com o acima mencionado, alguns
países poderão não adotar uma classificação por estrelas,
mesmo que tal categoria se encontre indicada na oferta ou
brochura fornecida. Isto deve ser considerado unicamente
com a finalidade de permitir ao Viajante, através da
equivalência em estrelas, orientar-se mais facilmente sobre
os serviços e categorias dos estabelecimentos, assumindo
que tal qualificação corresponde apenas à avaliação
indicativa feita pelo Organizador.
Note-se que, ao reservar quartos triplos, estes serão
geralmente quartos duplos com uma terceira cama extra.
O mesmo se aplica aos quartos duplos para utilização por
até quatro pessoas, com quatro camas.
Salvo indicação expressa em contrário, não se pode garantir
que os quartos solicitados terão uma cama de casal; sendo
que, na maioria dos casos, haverá duas camas de solteiro.
Como regra geral e salvo se expressamente indicado, os
quartos podem ser utilizados a partir das 15 horas do dia da

chegada e devem ser desocupados até às 12 horas do dia
de saída.
O serviço de alojamento considerar-se-á prestado sempre
que os referidos serviços tenham estado disponíveis na
noite correspondente, ainda que, devido a circunstâncias
específicas da Viagem Organizada, a hora da entrada se
faça em horário mais tardio do que inicialmente previsto.

15. PASSAPORTES, VISTOS E DOCUMENTAÇÃO
Todos os viajantes, sem exceção (incluindo crianças),
deverão possuir em boa ordem a sua documentação de
identificação pessoal e familiar, seja passaporte ou bilhete
de identidade/cartão de cidadão, de acordo com as leis
do país ou países visitados. Fica por conta do Viajante, e
quando a viagem assim o requeira, a obtenção de vistos,
passaportes, certificados de vacinação, etc. O Organizador
e o Retalhista declinam qualquer responsabilidade pela não
concessão ou rejeição, por parte das Autoridades Locais,
da documentação requerida, ficando a cargo do Viajante
quaisquer despesas que possam surgir, sendo, neste caso,
aplicáveis as condições e regras estabelecidas para os casos
de resolução voluntária de serviços. Os menores de 18 anos
de idade devem ter uma autorização escrita assinada pelos
progenitores ou tutores, antecipando que a mesma possa
ser solicitada por qualquer Autoridade.
16. BAGAGEM
As restrições e condições na bagagem serão determinadas
pelas condições de cada transportadora.
17. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA
As pessoas com mobilidade reduzida, antes de
procederem ao pedido de reserva, devem informar o
Retalhista e o Organizador desta situação, a fim de avaliar
a possibilidade e viabilidade de contratar e executar a
Viagem Organizada.
18. MENORES
Os menores não podem viajar sem a autorização escrita
assinada pelos progenitores ou tutores, pelo que, num
prazo máximo de 10 dias antes da partida da Viagem,
deverão entregar ao Organizador ou ao Retalhista todas as
autorizações necessárias para a contratação e realização
da viagem dos viajantes da mesma que sejam menores,
acompanhadas de uma fotocópia do bilhete de identidade/
cartão de cidadão do signatário da autorização. Caso a
autorização indicada não seja entregue dentro do prazo
indicado, o Organizador reserva-se o direito de cancelar a
viagem correspondente ao referido menor, considerando a
referida causa de cancelamento como imputável ao referido
Viajante e, portanto, acumulando as despesas geradas pelo
referido cancelamento.
19. RECLAMAÇÕES
Qualquer desconformidade na execução de um serviço de
viagem incluído no contrato de viagem organizada tem de
ser comunicada por escrito logo que tal desconformidade
ocorra, ou seja, sem demora injustificada. As mesmas
só poderão ser aceites desde que participadas aos
fornecedores de serviços durante o decurso da
viagem, exigindo dos mesmos respetivos documentos
comprovativos da ocorrência. O Viajante poderá
apresentar reclamações, nos seguintes endereços postais
e/ou endereços de correio eletrónico:
- Sede: Rua General Firmino Miguel nº 3, Torre 2, 2º B,
1600-100 Lisboa
- Endereço de e-mail: info@icarion.pt
O Organizador dispõe dos prazos máximos estabelecidos
pela legislação regional em vigor, para responder por
escrito a quaisquer reclamações feitas pelo Viajante.
O direito a apresentar reclamações para efeitos de
redução de preço ou direito a indemnização por falta de
conformidade dos serviços de viagem incluídos na viagem
organizada prescreve no prazo de 2 anos.

Nos termos da Lei n.º 144/2015 de 8 de setembro na sua
redação atual, informamos que o Viajante poderá recorrer
às seguintes Entidades de Resolução Alternativa de Litígios
de Consumo:
- Provedor do Cliente das Agências de Viagens e Turismo
in www.provedorapavt.com;
- wComissão Arbitral do Turismo de Portugal in www.
turismodeportugal.pt
Em relação aos mecanismos alternativos de resolução
de litígios, em conformidade com a Diretiva 2013/11/
UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 21 de
Maio de 2013, relativa aos mecanismos alternativos de
resolução de litígios em matéria de consumo, clique na
ligação seguinte, para consultar o procedimento e as
entidades acreditadas de resolução alternativa de litígios
registadas na plataforma de resolução de litígios em linha
do Regulamento 524/2013 do Parlamento e do Conselho
da UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.
cfm?event=main.home2.show&lng=PT  
20. INFORMAÇÕES PRÉ-CONTRATUAIS
O Viajante declara que, antes de estar vinculado por este
Contrato de Viagem Organizada, foi informado de todas
as características da Viagem que está agora a contratar
através da documentação informativa fornecida pelo
Organizador ou pelo Retalhista.  Do mesmo modo, o
Viajante declara que conhece as características e os
potenciais riscos que pode correr no país/países de
destino, e que está na posse das informações necessárias
relativas a vistos e documentos de identificação.

21. PROTEÇAO EM CASO DE INSOLVÊNCIA
Em caso de insolvência do Organizador, o viajante pode
recorrer ao Fundo de Garantia de Viagens e Turismo,
devendo para tal recorrer ao Turismo de Portugal l.P.
entidade responsável pelo respetivo acionamento: Turismo
de Portugal l.P., Rua Ivone Silva, Lote 6, 1050-124 Lisboa,
Tel. 211 140 200, email: info@turismodeportugal.pt.
22. PROTEÇÃO DE DADOS
Informamos que a pessoa responsável pelo tratamento de
dados pessoais do Viajante é a W2M TRAVEL PORTUGAL
UNIPESSOAL, LDA. Com sede na Rua General Firmino
Miguel nº 3, Torre 2, 2º B, 1600-100 Lisboa. Pode
contactar o nosso Responsável pela Proteção de Dados
em:  dataprotection@w2m.com
A finalidade do tratamento de dados é a gestão, controlo
e execução da Viagem Organizada, bem como o envio
de informação comercial sobre notícias, produtos e
serviços turísticos oferecidos. Os dados do Viajante serão
comunicados aos fornecedores finais dos serviços, a
fim de permitir a prestação dos serviços. O fundamento
legal para os tratamentos é a relação jurídica decorrente
do Contrato de Viagem Organizada.  De acordo com
os regulamentos aplicáveis, o Viajante tem o direito
de acesso, retificação, oposição, cancelamento e
portabilidade dos dados pessoais de que é titular,
para obter confirmação do tratamento dos seus dados
pessoais e, neste caso, para aceder aos mesmos. Pode
também pedir a retificação dos dados de que é titular,
caso estejam incorretos ou incompletos, bem como
solicitar o seu apagamento quando, entre outras razões,
os dados já não forem necessários para os fins para os
quais foram recolhidos.
Para exercer os seus direitos, deve enviar-nos um
pedido acompanhado de uma cópia de um documento
comprovativo da sua identidade por correio postal ou
eletrónico.
23. VALIDADE
As presentes condições gerais são validas desde a data da
sua publicação até 30 de Abril de 2023.
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