
Laos, Vietnam e Camboja  
 

 

Dia a Dia 

1° DIA - LUANG PRABANG 

Chegada a Luagn Prabang, recepção no aeroporto e transporte ao hotel. Tempo livre. 

Hospedagem. 

2° DIA - LUANG PRABANG 

Café da manhã no hotel e manhã livre. À tarde, visitas aos templos Wat Visoune e Wat Xieng 

Thong, seguidas de subida à Colina Phousy para uma vista da cidade e do Rio Mekong. Retorno 

ao hotel, jantar e hospedagem. 

3° DIA - LUANG PRABANG 

Pela manhã, participação em um Tak Bat, ritual dos monges budistas para oferta de alimentos, 

e visita ao mercado local de produtos frescos. Retorno ao hotel para café da manhã. Mais 

tarde,  visita ao Museu do Palácio Real e passeio de barco pelo Rio Mekong, com visita às 

Cavernas Sagradas de Buda e à aldeia Thin Hong, com almoço em restaurante local. Retorno a 

Luang  Prabang, com paradas em Ban Xang Khong, vila onde se produz uma forma única de 

papel, e no Mercado Hmong. Retorno ao hotel e hospedagem. 

4° DIA - LUANG PRABANG / HMONG / KHMU / HANÓI 

Café da manhã e visita às cachoeiras de Kuangsi, com almoço em estilo de piquenique. Em 

seguida, visitas aos povoados de Hmong e Khmu. Mais tarde, retorno a Luang Prabang e 

partida para Hanói. Chegada, transporte ao hotel e hospedagem. 

5° DIA - HANÓI 

Café da manhã e visitas ao Mausoléu de Ho Chi Minh, à Pagoda de um Pilar, ao Museu de 

Artes e ao Museu Histórico. Almoço em restaurante e passeio panorâmico de bicicleta, 

observando o Templo Ngoc Son e o Lago Hoan Kiem. À tarde, espetáculo de marionetes sobre 

as águas no teatro Thang Long e passeio pelo bairro antigo de Hanói. Na sequência, visita a um 

café, com degustação de uma bebida típica ou um copo de Bia Hoi, a cerveja local. Retorno ao 

hotel, jantar e hospedagem. 

6° DIA - HANÓI / HALONG 

Café da manhã e visita ao Templo da Literatura. Em seguida, ida à Baía de Halong para 

embarque em cruzeiro pela região, admirando ilhas e cavernas a partir da embarcação. 

Almoço com frutos do mar, jantar e pernoite a bordo. 

7° DIA - HALONG / HANÓI / DANANG / HOI NA 

Café da manhã a bordo do navio e parada na praia Titov, com tempo livre para nadar. 

Desembarque e almoço em um restaurante da Baía de Halong. No retorno para Hanói, 

transporte ao aeroporto para embarque em voo com destino a Danang. Chegada, transporte 

ao hotel em Hoi An e hospedagem. 

8° DIA - HOI NA 

Café da manhã e passeio panorâmico por Hoi An, com visitas ao templo budista de Phuc Kien, 

à ponte japonesa, à antiga casa de Tan Ky e a uma oficina de trabalhos sobre seda. Almoço em 

restaurante local e TARDE LIVRE para desfrutar da piscina do hotel ou ir para a praia. 

Hospedagem. 

 

 



9° DIA - HOIAN / DANANG / HUE 

Café da manhã e partida para Danang, com visitas à aldeia da Montanha de Mármore e ao 

Museu Charm, ao ar livre. Almoço em restaurante local e continuação da viagem para Hue, 

atravessando pequenos vilarejos da estrada Hai Van Pass. Na chegada a Hue, visitas à Cidadela 

Imperial e ao mercado Dong Ba. Transporte ao hotel e hospedagem. 

10° DIA - HUE / HO CHI MINH 

Café da manhã e passeio de barco pelo Rio Perfume, com paradas para visitar a Pagoda Thien 

Mu e o Túmulo Tu Duc. Em seguida, passeio de bicicleta para a aldeia vizinha da antiga Hue, 

almoço em uma casa típica vietnamita, banho para os pés à base de plantas relaxantes e visitas 

ao túmulo de Khai Dinh e a fabricantes de incenso. Transporte ao aeroporto para embarque 

em voo com destino a Ho Chi Minh. Chegada, transporte ao hotel e hospedagem. 

11° DIA - HO CHI MINH 

Café da manhã e visita aos túneis subterrâneos Cu Chi, usados durante a Guerra do Vietnã. 

Almoço em restaurante local e passeio pela cidade, conhecendo o Museu da Guerra, o antigo 

Palácio Presidencial e a Igreja Notre-Dame. Em seguida, é possível escolher entre ficar no 

Mercado Ben Thanh para fazer compras ou caminhar pela Le Cong Kieu Street, com 

antiquários e o Mercado Yersin. Concluída a visita, parada em um restaurante para jantar 

opcional à base de pho, a sopa tradicional vietnamita. Retorno ao hotel e hospedagem. 

12° DIA - HO CHI MINH / SIEM REAP 

Café da manhã e transporte ao aeroporto para embarque em voo com destino a Siem Reap. 

Na chegada, transporte ao hotel e almoço em restaurante local. À tarde, visita ao comércio 

local. Jantar e hospedagem. 

13° DIA - SIEM REAP 

Café da manhã e passeio ao complexo de Angkor, visitando os templos de Angkor Thom, 

Bayon e Baksei Chamkrong, o Terraço de Elefantes e o Terraço do Rei Leproso. Para a visita, é 

preciso usar roupas que cubram os ombros e as pernas. Almoço em um restaurante e visita aos 

templos Angkor Wat e Ta Phron, também no Angkor. Jantar em restaurante local com show de 

dança Aspara. Hospedagem. 

14° DIA - SIEM REAP / PHNOM PENH 

Café da manhã, MANHÃ LIVRE, almoço no hotel e transporte ao aeroporto para embarque em 

voo com destino a Phnom Penh. Na chegada, passeio pela cidade, passando pelo Museu 

Nacional, a Pagoda de Prata, o Palácio Real e o Templo Phnom. Para a visita ao templo, é 

preciso usar roupas que cubram os ombros e as pernas. Jantar no hotel e hospedagem. 

15° DIA - PHNOM PENH 

Café da manhã e, em horário combinado, nossa equipe lhe dará assistência na saída do hotel e 

no transporte ao aeroporto para embarque em voo de retorno ao Brasil. 

 


