PACOTE – ESSENCIAS ASIATICAS com BLOQUEIO!
SAÍDA: de 09 a 22 de OUTUBRO

Prezado cliente,
Estamos lhe enviando abaixo a o pacote de Essências Asiáticas especialmente
preparado pela equipe de Mercosur Viagens mediante sua solicitação.
O PACOTE INCLUI:


Voo Internacional Emirates Guarulhos / Hong Kong / Bangkok / / Singapura / Dubai /
Guarulhos com franquia de duas malas de 23 k;
 Voo de Bangkok a Singapura com franquia de bagagem de uma mala de 23k;
 Guia de língua em Português ou espanhol;
 Hotéis 4* com café da manhã Buffet;
 Alimentação, entradas e visitas conforme itinerário;
 Traslados previstos em veículos com AC;
 Assistência de nosso operador local;
ITINERARIO AÉREO

Cia

Voo

Saída

Chegada

Origem

Destino

262

09 Out 01:25

09 Out 22:35

SAO PAULO (GRU)

DUBAI (DXB)

382

10 Out 03:15

10 Out 14:30

DUBAI (DXB)

HONG KONG (HKG)

385

13 Out 21:00

13 Out 23:15

HONG KONG (HKG)

BANGKOK (BKK)

BANGKOK (BKK)

SINGAPORE (SIN)

VOO E HORARIOS A DEFINIR
355

18 Out 21:00

19 Out 01:00

SINGAPORE (SIN)

DUBAI (DXB)

261

22 Out 09:05

22 Out 17:20

DUBAI (DXB)

SAO PAULO (GRU)

ITINERARIO DIA A DIA
DIA 09/10 - GUARULHOS a DUBAI (EK 262)
Voo com destino a Dubai. Noite a bordo. Chegada e conexão para Hong Kong.

DIA 10/10 - DUBAI a HONG KONG (EK 382)
Chegada em Hong Kong, conhecida como “a pérola Oriental” e é uma das cidades mais
potenciais da Ásia. Traslado para o hotel. Acomodação
DIA 11/10 - 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
alcançado 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 joias. Na
parte da tarde, visite a área de Kowloon: o Templo Wong Tai Sin e os Mercados de Aves e
Jades. Traslado para o hotel. Acomodação
DIA 12/10 - HONG KONG
Café da manhã. Dia livre. Acomodação
DIA 13/10 - HONG KONG a BANGKOK (EK 385)
Café da manhã. Dia livre. Traslado 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.
DIA 14/10 - 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.
DIA 15/10 BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Sugerimos excursão opcional para visitar o “DAMNOEN SADUAK
MERCADO FLUTUANTE” (110 kms). 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.
DIA 16/10 - BANGKOK a SINGAPURA
Café da manhã. Traslado para o aeroporto para pegar um voo para Singapura. Voo incluso,
horário a definir. 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
Singapura multirracial. 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 Cingapura e continuará a Chinatown e as famosas 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
DIA 17/10 - SINGAPURA
Café da manhã. Dia livre para continuar descobrindo a cidade e suas inúmeras opções de
entretenimento, como os parques de diversões, safáris, ou fazendo compras. Acomodação.
DIA 18/10 - SINGAPURA a DUBAI (EK 355) Café da manhã. Traslado para o aeroporto e logo
tomar um voo com destino a Dubai. Chegada, assistência e traslado ao hotel.
DIA 19/10 - DUBAI
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde saída para a excursão “SAFARI NO 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.
DIA 20/10 - 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.
DIA 21/10 - DUBAI
Café da manhã. Dia livre. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI CLÁSSICO”:
Dubai Creek, área do patrimônio Bastakiya, fortaleza de Al Fahidi, Museu de Dubai, travessia
de barco tradicional “Abra”, Mercado das Especiarias, Gold Souk e Dubai Mall (tempo livre p/
compras implica em retorno por conta própria ao hotel).
DIA 22/10 - DUBAI a GUARULHOS (EK 261)
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso.
Fim dos nossos serviços
HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES
NOME

CATEGORIA

CIDADE

HARBOUR PLAZA METROPOLIS 4*
PENTA HOTEL KOWLOON 4*

PROMOCIONAL

HONG KONG

NOVOTEL FENIX SILOM 4*

PROMOCIONAL

BANGKOK

BOSS HOTEL 4* / V LAVENDER 4* /
HOTEL MI 4*

PROMOCIONAL

SINGAPURA

GOLDEN TULIP MEDIA 4*

PROMOCIONAL

DUBAI

EXCURSOES OPCIONAIS
ABU DHABI
DUBAI CLASSICO
VALORES COM AÉREO INCLUIDO

120 USD
80 USD

ROTEIRO

PREÇO POR PESSOA EM
INDIVIDUAL

PREÇO POR PESSOA EM
DUPLO

ESSENCIAS ASIATICAS

2.999 USD
ou Entrada de R$ 2490 + 9x
de 1106.00

1.999 USD
ou Entrada de 1659 + 9x de R$
737.00

TAXAS E IMPOSTOS

890 USD

890 USD

SUPLEMENTO
TEMPORADA ALTA

180 USD

180 USD

O PRECO NAO INCLUI


Gastos pessoais



Gorjetas obrigatórias (pagas no destino): 35 USD POR PAX



Imposto Tourism Dírham pago no destino ‐ AED $20



Excursões opcionais.ou nenhum serviço não especificado



Voos internacionais/nacionais não mencionados como incluídos



Nenhum serviço não especificado.

IMPORTANTE:
** Normalmente o Check in nos hotéis é liberado a partir das 14hrs e o Check out se encerra às
11hrs;
*** Valores em dólares americanos.
**** A sequência das cidades e locais a serem visitadas durante o programa estarão sujeitos a
alterações de acordo com as circunstâncias.
***** As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/datas
próximas.
***** valores em reais referenciais feitas com cambio de 4,15 do dia 15/08/2019
Forma de pagamento:
- A vista 4% de desconto
- Entrada de 20% (mais taxas) + 09 x sem juros nos cartões Visa e Master.
- Entrada de 20% (mais taxas) + 08x no boleto bancário (sujeito a aprovação bancaria).

Documentos:



Passaporte com validade mínima de 06 meses na data do embarque em excelente estado de
conservação.

Certificado Internacional de Vacina de Febre Amarela

