
ESSÊNCIAS ASIÁTICAS 
HONG KONG - BANGKOK - SINGAPURA – DUBAI 

 

BLOQUEIO 
 

14 DIAS & 12 NOITES 
 

SAÍDAS: 
 
 
 
 

 
 
 

Aa  BLOQUEIOS MB SEM ACOMPANHAMENTO 

 
ROTEIRO 
 
DIA 01 - GUARULHOS / DUBAI  
Voo com destino a Dubai. Noite a bordo. Chegada e conexão para Hong Kong.  
 
DIA 02 - DUBAI / HONG KONG 
Chegada em Hong Kong, conhecida como “a pérola Oriental” e uma das cidades mais potenciais 
da Ásia. Transfer para o hotel. Hospedagem. 
 
DIA 03 - 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 (possui uma das praias mais populares e acessíveis de Hong Kong) 
e Victoria Peak (fica a 554 metros acima do nível do mar e continua a ser a mais prestigiada zona 
residencial da ilha e visita a uma fábrica de jóias). Na parte da tarde, visita a área de Kowloon: o 
Templo Wong Tai Sin e os Mercados de Aves e Jades. Transfer para o hotel. Hospedagem.  
 
DIA 04 - HONG KONG  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. 
 
DIA 05 - HONG KONG a 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 passageiros encontrarão o 
representante, que levará um documento com seus nomes, para a transferência para o hotel. 
Hospedagem. 
 
DIA 06 - 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, ido ao esplêndido Palácio Real e ao 
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Templo do Buda de Esmeralda, feito de uma única peça de jade esculpido. Em seguida, ida para 
a parte do Palácio Real, o orgulho dos tailandeses e onde os reis viveram até o século XIX. 
Retorno ao hotel por volta das 14h e tarde livre. Hospedagem. 
* É importante usar calças compridas e uma camisa de manga para entrar no Grande Palácio.  
 
DIA 07 - BANGKOK  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. Excursão opcional para visitar o “DAMNOEN SADUAK 
MERCADO FLUTUANTE”. 
 
DIA 08 - BANGKOK / SINGAPURA  
Café da manhã. Transfer para o aeroporto para pegar um voo para Singapura. Após os 
procedimentos de imigração, os passageiros encontrarão o guia. Começa a 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. Visita ao Distrito 
Cívico para ver Padang, Cricket Club, a histórica Casa do Parlamento, a Suprema Corte e a 
Prefeitura. Parada no Parque Merlion e a vista deslumbrante de Marina Bay. Visita a Thian Hock 
Keng, um antigo templo budista-taoísta em Cingapura e continuação a Chinatown e aos 
famosos 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. Hospedagem. 
 
DIA 09 - SINGAPURA  
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. Hospedagem. 
 
DIA 10 - SINGAPURA / DUBAI  
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e logo tomar um voo com destino a Dubai. Chegada, 
assistência e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 
DIA 11 - DUBAI  
Café da manhã. Manhã livre. Pela tarde, saída para a excursão “SAFARI NO DESERTO” com carros 
4x4 pelo deserto para 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 12 - DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. Possibilidade de realizar a excursão opcional “ABU 
DHABI”. 
 
DIA 13 - DUBAI  
Café da manhã. Dia livre. Hospedagem. Possibilidade de realizar a excursão opcional “DUBAI 
CLÁSSICO”. 
 
DIA 14 - DUBAI / GUARULHOS  
Café da manhã. Traslado ao aeroporto de Dubai para tomar voo de regresso.  

 
INCLUI 
 
» Voos Internacionais Guarulhos/Dubai/Hong Kong/Bangkok/Singapura/Dubai/Guarulhos - 2 
malas de 23 kg *exceção do trecho BGKaSIN 1x 23 KG  
» Hotéis 4*  
» Guias em português e/ ou espanhol  
» Refeições, entradas e visitas de acordo ao itinerário  
» Todos os traslados previstos em veículos com ar-condicionado  
 



O PREÇO NÃO INCLUI  
» Gastos pessoais  
» Gorjetas pagas no destino para o guia, motoristas, etc Dubai - US$ 35  
» Excursões opcionais ou nenhum serviço não especificado.  
» Imposto Tourism Dírham pago no destino - AED $20 por hab/noite em Dubai  
» Visto p/ Dubai: US$ 120 - não exigido para brasileiros  

 
HOTÉIS 
 
» HONG KONG  
- Harbour Plaza Metropolis 4*  
- Penta Hotel Kowloon 4*  
» BANGKOK  
- Novotel Fenix Silom 4*  
» SINGAPURA  
- Boss Hotel 4*  
- V Lavender 4*  
- Hotel MI 4*  
» DUBAI  
- Hotel Milennial Airport 4*  
 
OBSERVAÇÕES 
- Não recomendamos acomodação em triplo.  
- Não é possível acrescentar noites extras  
- As saídas são garantidas c/ mínimo de 10 passageiros e podem sofrer alteração p/datas 
próximas.  
- Passaportes com no mínimo de 6 meses de validade  
- Consultar pelos prazos e gastos de cancelamento 
- A Tailândia e Singapura exigem certificado de febre amarela 
 
 

VALORES 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONAIS 
 
- DIA 07 (BANGKOK) 
 
 “DAMNOEN SADUAK MERCADO FLUTUANTE”                                             ADQUIRIDO LOCALMENTE         
Embarque em pequeno barco pelos canais, enquanto os vendedores oferecem todos os tipos de 
souvenires, frutas e comida tailandesa. Retorno ao hotel por volta das 13h e tarde livre. 
 
- DIA 12 (DUBAI) 
 
 “ABU DHABI”                                                                                                                                    158,00   USD POR PAX         

Valores por pessoa em apartamento duplo = US$ 1.999,00 + US$ 890,00 taxas 
Valores por pessoa em apartamento single = US$ 2.999,00 + US$ 890,00 taxas 
 
Suplemento para saídas com  * = US$ 180,00 



Visita a Abu Dhabi passando por Jebel Ali, a majestosa Mesquita de Sheikh Zayed, Praça da 
União, vila património e Centro Comercial Marina. Traslado de volta para Dubai.  
 
- DIA 13 (DUBAI) 
 
 “DUBAI CLÁSSICO”                                                                                                                          99,00 USD POR PAX 
Visita a Dubai Creek, área do patrimônio Bastakiya, Fortaleza de Al Fahi- di, 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).  
 
 

 

FORMAS DE PAGAMENTO 
# PAGAMENTO À VISTA: 
Depósito bancário com 5% de desconto 
  
# PAGAMENTO COM  CARTÃO DE CRÉDITO 
Entrada de 30% + taxas e saldo em até 9X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
Entrada de 20% + taxas e saldo em até 7X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD), cheque 
ou boleto 
Sem entrada - em até 6X no cartão de crédito (VISA OU MASTERCARD) 
 


