
 

 

PACOTES REGULARES 

Essências Asiáticas 
 

 

DURAÇÃO DA VIAGEM: 15 DIAS / 12 NOITES 

CIDADES A SEREM VISITADAS: 

HONG KONG, BANGKOK, SINGAPURA, DUBAI 

 

VIVA ESTA EXPERIÊNCIA 

Embarque na experiência de conhecer Hong Kong, uma cidade moderna e amplamente 

conhecida como "Pérola Oriental" e seguir posteriormente para Bangkok, capital da 

Tailândia, a maior cidade do país de uma beleza extraordinária com muitos templos, 

monumentos, arquitetura e cultura peculiares. Nosso roteiro segue para mais uma 

cidade cosmopolita repleta de modernidade - Cingapura, sendo uma das mais 

organizadas do continente com uma cultura rica devido a uma miscigenação entre 

chineses, malaios e indianos. Finalize seu roteiro em Dubai, uma cidade moderna e que 

possui muitos arranha-céus entre os mais altos do mundo e com sua arquitetura 

impressionante. 

 

1º dia - Cidade de Origem / São Paulo 
 

Apresentação no aeroporto da cidade de origem (com no mínimo 2 horas de 
antecedência). Embarque em voo com destino a São Paulo. 

 
 



 

 

 

 
 

2º dia - São Paulo / Dubai 
 

Apresentação no Aeroporto de Guarulhos (com no mínimo 3 horas de antecedência). 
Embarque em voo com destino a Dubai. Noite a bordo. Chegada e conexão para Hong 

Kong. 
 

3º dia - Dubai / Hong Kong 
 

Chegada em Hong Kong, conhecida como “a Pérola Oriental” e é uma das cidades mais 
potenciais da Ásia. Transfer para o hotel. Acomodação. 

 

 
 

4º dia - Hong Kong 
 

Café da manhã. Pela manhã, visita a Ilha de Hong Kong: Pesca Pier Aberdeen, uma 
próspera parte da cidade conhecida por seus magníficos restaurantes flutuantes, que 
pode ser alcançados por lanchas, Bay Repulseque tem uma das praias mais populares 

e acessíveis hong kong e Victoria Peak, o cume do Monte Victoria, que fica a 554 
metros acima do nível do mar continua a ser a mais prestigiada zona residencial da 

ilha e visita a uma fábrica de jóias. Na parte da tarde, visite a área de Kowloon: o 
Templo Wong Tai Sin e os Mercados de Aves e Jades. Transfer para o hotel. 

 
5º dia - Hong Kong 

 
Café da manhã. Dia livre. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

6º dia - Hong Kong / Bangkok 
 

Café da manhã. Dia livre. Transfer para o aeroporto para pegar o voo para a Tailândia. 
Chegada ao aeroporto de Bangkok. Após os procedimentos de imigração, os clientes 

encontrarão o representante, que levará um documento com seus nomes, para a 
transferência para o hotel. 

 
7º dia – Bangkok 

 
Após café da manhã no hotel, saída para conhecer o “Wat Pho” ou Templo do Buda 

Reclinado, além da impressionante imagem de Buda, este templo foi a primeira escola 
de medicina tradicional e massagem tailandesa, e é considerada a primeira 

universidade do país (massagem opcional pagando diretamente no templo) Mais 
tarde, iremos ao esplêndido Palácio Real e ao Templo do Buda de Esmeralda. Este é o 

mesmo lugar onde começamos a visitar o Wat Phra Kaew em que vemos o Buda de 
Esmeralda, feito de uma única peça de jade esculpido. Em seguida, iremos para a parte 

do Palácio Real, o orgulho dos tailandeses e onde os reis viveram até o século XIX. 
Retornaremos ao hotel por volta das 14h e teremos a tarde livre. * É importante usar 

calças compridas e uma camisa de manga para entrar no Grande Palácio. 
 

8º dia – Bangkok 
 

Café da manhã. Dia livre. Sugerimos excursão (opcional) para visitar o “Damnoen 
Saduak Mercado Flutuante” (110 Km). Lá, vamos pegar um pequeno barco pelos 

canais, enquanto os vendedores nos oferecem todos os tipos de souvenirs, frutas e 
comida tailandesa. Retornaremos ao hotel por volta das 13h e teremos a tarde livre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

9º dia - Bangkok / Cingapura 
 

Café da manhã. Transfer para o aeroporto para pegar um voo para Cingapura. 
Chegada. Após os procedimentos de imigração, os clientes encontrarão o guia. 

Começamos a nossa visita a esta bela cidade que apresenta o contraste entre o antigo e 
o novo e a mistura do Oriente e do Ocidente. A experiência da história, cultura e estilo 

de vida de Cingapura multiracial. Passaremos pelo Distrito Cívico para ver Padang, 
Cricket Club, a histórica Casa do Parlamento, a Suprema Corte e a Prefeitura. 

Continuamos com uma parada no Parque Merlion e apreciar a vista deslumbrante de 
Marina Bay e visitar Thian Hock Keng, um antigo templo budista-taoísta Singapura e 
continuará a Chinatown e o famoso Jardim Botânico de Cingapura e Jardim Nacional 

das Orquídeas (bilhetes não incluídos). Nossa última parada é Little Índia, onde você 
será cativado pelo cheiro de incenso, jasmim e especiarias. Tarde livre. Acomodação. 

 
10º dia – Cingapura 

 
Café da manhã. Dia livre para continuar descobrindo a cidade e suas inúmeras opções 

de entretenimento, como os parques de diversões, safaris ou fazendo compras. 
 

11º dia - Cingapura / Dubai 
 

Café da manhã. Traslado para o aeroporto e logo tomar um voo com destino a Dubai. 
Chegada, assistência e traslado ao hotel. 

 
12º dia – Dubai 

 
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “Safari do Deserto” com 
saída em carros 4x4 pelo deserto e assistir ao pôr do sol. Chegada ao acampamento, 

onde há uma noite árabe tradicional com buffet oriental, camelos para uma curta 
caminhada, tatuagens de hena e dança do ventre. 

 
13º dia – Dubai 

 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “Abu Dhabi”: 
passando por Jebel Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed,  “Praça da União, vila 
patrimônio e Centro Comercial Marina em Abu Dhabi. Traslado de volta para Dubai. 

 
 
 



 

 

 
14º dia – Dubai 

 
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão (opcional) “Dubai 

Clássico”: Dubai Creek, área do património Bastakiya, Fortaleza de Al Fahidi, Museu de 
Dubai, travessia de barco tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e 

Dubai Mall (tempo livre para compras e implica em retorno por conta própria ao 
hotel). 

 
15º dia - Dubai / São Paulo / Cidade de Origem 

Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso. Chegada 
no dia seguinte. 

 
Nota: A sequência das cidades e locais a serem visitadas durante o programa estarão 

sujeitos a alterações de acordo com as circunstâncias. 
 

 
Documentação 
• Passaporte válido com no mínimo 06 meses de validade (Não são aceitos 
passaportes de emergência); 
• Carteira Internacional de vacina da Febre Amarela para Tailândia e Cingapura; 
• Visto de entrada na China. 
• Visto de entrada em Dubai US$ 120,00 (não exigido para brasileiros, consulte outras 
nacionalidade); 
• Seguro viagem com cobertura mínima de EUR 30.000,00. 
• Menores de 18 anos devem viajar acompanhados do pai e da mãe que constam no 
passaporte. Para viajar desacompanhado ou na companhia de apenas um dos pais é 
necessária a autorização no Juizado de Menores; 
  
Observações 
- Para o correto andamento da viagem, por motivo técnico ou força maior, a ordem dos 
programas e cidades poderá ser alterada a critério da empresa ou do acompanhante 
responsável pela excursão, sem prejuízo para o passageiro; 
 
- Nos feriados, são oferecidas visitas semelhantes em caso de estarem fechadas; 
 
- Gorjetas obrigatórias por pessoa (pagas no destino): Dubai – U$ 35; 
 
- Imposto Tourism Dírham: AED $20 por apartamento/noite; 
 
- Não recomendamos acomodação em triplo; 
 
- Não é possível acrescentar noites extras; 
 
- As saídas são garantidas com mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração 
para datas próximas. 
 
Consulte mais informações sobre os países visitados no 
www.portalconsular.itamaraty.gov.br 

 



 

 

 

 

SERVIÇOS 

Pacote Inclui: 

- Bilhete aéreo em classe econômica; 

- Hotéis em categoria 4 estrelas; 

- 03 noites em Hong Kong com café da manhã; 

- 03 noites em Bangkok café da manhã; 

- 02 noites em Singapura com café da manhã; 

- 04 noites em Dubai com café da manhã;- Refeições, entradas, passeios e visitas de 

acordo com o itinerário; 

- Traslados de chegada e saída no exterior; 

- Transporte terrestre para o roteiro descrito acima; 

- Guias falando Português e/ou Espanhol. 

Pacote Não Inclui: 

- Gastos de natureza pessoal, extras nos hotéis, documentos. 

- Passeios opcionais e qualquer outro serviço que não esteja citado como incluído 

no roteiro. 

- Gorjetas pagas no destino para o guia, motoristas, etc Dubai - US$ 35. 

- Imposto Tourism Dírham pago no destino - AED $20 por hab/noite em Dubai. 

- Visto p/ Dubai: US$ 120 - não exigido para brasileiros. 

- Passeios exclusivos. 

 

Valores por Pessoa, a partir de: 

DUPLO / TRIPLO INDIVIDUAL 

USD 2.636 USD 3.655 

  

TAXAS E IMPOSTOS 

USD 906 

 

Valores para Menores: 

00 a 01 ano e 11 meses: pagam somente taxas 

02 a 05 anos de idade acompanhando os pais no mesmo apartamento: Consulte. 



 

 

Seguro 

Seguros Viagem GTA válido para 15 dias. 

Plano Euro Max (até 75 anos): R$ 652,90 por pessoa 

Plano Euro Max (a partir de 76 anos): R$ 929,35 por pessoa 

Devido ao Tratado de Schegen, todo turista na Europa é obrigado portar seguro 

viagem com cobertura mínima EUR$ 30.000. Adicione este seguro ao pacote, pois 

desta forma o guia acompanhante da operadora poderá auxiliá-lo em caso de 

necessidade. 

Chip com Internet Ilimitada 

Aproveite e fique conectado a viagem toda! 

15 dias de plano → R$ 493,30 por pessoa 

Parcele junto com o pacote. 

 

Passeios Opcionais Imperdíveis 
Garanta o seu lugar pois as vagas são limitadas. Pagamento em até 10x com o pacote. 
  

Passeios na Tailândia Valor por pessoa 

Mercado de Trens & Mercado Flutuante R$ 815,60 

  

Passeios em Dubai Valor por pessoa 

Dubai Clássico R$ 616,82 

Abu Dhabi R$ 907,52 

Obs.: Os opcionais acima só podem ser adquiridos no máximo 15 dias de 
antecedência do embarque. 
  

 

Formas de Pagamento 

Cartão de Crédito: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. 

Boleto: entrada de 20% (Dinheiro) + 10 parcelas sem juros. Sendo que todas as 

parcelas deverão ser pagas antes da data do embarque. 

 

Observações Importantes: 

Devido a constante variação dos bilhetes aéreos, os valores acima são referências e 

estão sujeitos à alteração, bem como confirmação de disponibilidade para os hotéis e 

serviços mencionados.  


