Tailândia e
Vietnam
Saída:

11 MARÇO • 16 dias • 13 noites

11.03 – PORTO ALEGRE / SÃO PAULO Apresentação no Aeroporto
Internacional de Porto Alegre para embarque com destino a Hanoi com conexões.
12.03 – SÃO PAULO / HANOI - Embarque com destino a Hanoi com
conexões.
13.03 –HANOI - Chegada, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem.
14.03 – HANOI (VIETNAM) - Café da manhã. Saída para visita ao complexo
de Ho Chi Minh a Pagoda de um Pilar, o Museu de Belas Artes e o Museu de
História. Almoço em restaurante local. À tarde faremos um passeio de bicicleta e
visitaremos o templo de Ngoc Son e o lago Hoan Kiem. Assistiremos a um show
típico de marionetes no teatro Thang Long. Retorno ao hotel. Hospedagem.
15.03 - HANOI / HALONG (VIETNAM) - Após café da manhã, saída para
visitar o Templo da Literatura. Em seguida, viagem com destino a Halong. "Dragão
descendo para o mar", como é conhecida em vietnamita, pitoresca Halong Bay
possui mais de três mil pequenas ilhas em calcário, muitos delas com belas grutas.
Pela tarde, embarque em cruzeiro de uma noite. Almoço à bordo. Durante o cruzeiro,
serão visitadas algumas ilhas e cavernas, além da oportunidade de nadar na Praia
Titov. Jantar e hospedagem a bordo.
16.03 - HALONG / HANOI / DANANG / HOI AN (VIETNAM) - Início do
dia com um sessão de Tai Chi Chuan ou massagem opcional no deck, continuação
do cruzeiro pela Baía. Brunch servido a bordo antes do desembarque. Em seguida,
viagem de retorno até o aeroporto de Hanoi para embarque em voo com destino a
Danang. Chegada, recepção e traslado ao hotel em Hoi An para hospedagem por 02
noites.
17.03 - HOI AN (VIETNAM) - Após o café da manhã, passeio de barco de uma
hora pelo rio Thu Bom em meio a plantações de palmeiras. Após, passeio pela
cidade Hoi An, com sua arquitetura única devido à influência dos povos vietnamitas,
chineses e japoneses. Visita ao Phuc Kien Hall, a ponte japonesa, Casa Velha de
Tan Ky e atelier de seda. Almoço. Tarde livre para atividades pessoais. Descubra a
pé a antiga cidade de Hoi An. Esta cidade foi um dos principais centros comerciais
do sudeste asiático no século XVI ao século XVIII. Hospedagem.
18.03 - HOI AN / DANANG / HUE (VIETNAM) - Após o café da manhã,
viagem com destino a Danang, onde passando pela costa da Península Son Tra e a
pitoresca vila de pescadores de Lang Co. Seguiremos viagem com destino a Hue,
passando pelo Hai Van Pass, visitando a Cidade Imperial e o mercado de Dong Ba
Chegada em Hue e almoço em restaurante local. Hospedagem.

INCLUI

19.03 - HUE / HO CHI MINH - Café da manhã. Saída para visita a Cidade
Imperial. Almoço. Em horário determinado, traslado ao aeroporto de Hue para embarque em voo com destino a Ho Chi Minh. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Chegada e hospedagem.
20.03 - HO CHI MINH / BANGKOK - Café da manhã. Em horário determinado,
embarque em voo com destino a Bangkok. Chegada e saída para passeio visitando os
principais templos da cidade, como o templo de Buda Reclinado, com 46 metros de
comprimento e 15 de altura e o Grand Palace, antiga moradia de reis da Tailândia, e o
templo do Buda de Esmeralda. Chegada ao hotel. Jantar e hospedagem.
21.03 - HO CHI MINH / TÚNEIS DE CHU CHI / HO CHI MINH (VIETNAM)
- Após café da manhã, saída com destino a Cu Chi para conhecer o complexo de túneis
subterrâneos usados durante a Guerra do Vietnã. Retorno a Ho Chi Minh. Almoço em
restaurante local. À tarde, visita ao Museu da Guerra, ao antigo Palácio Presidencial
parada para fotos na Catedral Notre Dame e ao Correio Central. Ates do retorno ao
hotel parada para apreciar o show Ahh Ohhh! tendo como tema a cultura vietnamita.
Hospedagem.
22.03 – BANGKOK (TAILANDIA) - Café da manhã Saída para fora da cidade
de Bangkok para conhecer o mercado flutuante de Saduak, com muitas cores, sabores
e aromas. Visita em barcos típicos passando por vilarejos e plantações. Retorno a
Bangkok à tarde. Ao entardecer, saída para passeio pelo Rio Chao Phraya desfrutando
de jantar com comida tailandesa a bordo. Hospedagem.
23.03 - BANGKOK / PHUKET (TAILANDIA) - Café da manhã e em horário
a determinar, traslado ao aeroporto para embarque com destino a Phuket. Chegada e
traslado e hospedagem.
24.03 - PHUKET / PHI PHI / PHUKET (TAILANDIA) - Café da manhã e
saída para visita a Ilha de Phi Phi em barco. Parada em Maya Bay onde foi filmado o
filme A Prai com suas paisagens paradisíacas. Almoço na ilha de Phi Phi e possibilidade de banho de mar. Em horário a determinar, traslado em barco com destino a Phuket.
25.03 - PHUKET - Café da manhã Dia livre.
26.03 –PHUKET / PORTO ALEGRE - Café da manhã Em horário oportuno
traslado ao aeroporto para embarque com a Porto Alegre com conexões.
27.03– PORTO ALEGRE - Em horário oportuno traslado ao aeroporto para
embarque com destino a São Paulo. Chegada ao Aeroporto Internacional de Guarulhos
e conexão imediata para Porto Alegre.

Passagem aérea desde Porto Alegre • Seguro saúde • 13 noites de hospedagem em hotéis 4 * com café da manhã • Refeições conforme descritas no programa
(7 almoços, 1 brunch e 4 jantares) • Transporte em veículos com ar condicionado • Guias locais falando espanhol • Passeios conforme descrito no programa •
Entradas conforme programa • Coordenador de grupo desde Porto Alegre para um mínimo de 15 pessoas

taxas
+
USD 5.220
51 3037.3522
paralelo30turismo.com.br

Valor por pessoa em apartamento duplo

Rua Independência, 1184
Centro • São Leopoldo

