
 

 
 

Reisenthal Turismo - Avenida Irmãos Ko-Freitag, nº 147 - Maratá - RS - Brasil - Cep: 95.793-000 - Cel.: 51 9 9887 5803 
E-mail: contato@reisenthal.com.br 

 

DUBAI - CAMBODIA - TAILÂNDIA 

 
                                                                                

05/03/2020: Quinta-Feira: Porto Alegre > Rio de Janeiro ou São Paulo: 
Apresentação no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque no voo com destino ao Rio de Janeiro ou São Paulo. 
 
06/03/2020: Sexta-Feira: Porto Alegre > Dubai: 
De madrugada saída do voo com destino a Dubai. Devido ao fuso horário chegaremos ao mesmo dia em Dubai. Após a 
chegada, transfer para o hotel. Hospedagem. 
 
07/03/2020: Sábado: Dubai: 
Café da manhã, após, visita panorâmica pela cidade, onde conheceremos o contraste entre o antigo e o moderno, visita ao 
mercado de especiarias e ao mercado do ouro. Passagem do Canal Creek por ABRA, Museu do Dubai, Jumeira Drive, 
Mesquita de Jumeriah. Parada para fotos do hotel Burj Al Arab. Continuamos o nosso tur pelo Jumeirah Palm Island, 
finalizando no Dubai Mall (maior shopping do mundo). Tempo livre para compras e fotografar a maior torre do mundo - Burj 
Khalifa, possibilidade de subir (opcional). À noite, um charmoso passeio no "Bateaux Dubai"  com  (jantar incluído) com 
diversos pratos continentais e orientais. Dubai à noite, maravilhosa.  
 
08/03/2020: Domingo: Dubai > Abu Dhabi > Dubai:  
Café da manhã, após seguiremos para conhecer  a "Manhattan do Médio Oriente", aproximadamente duas horas de Dubai. 
Poderemos ver o maior porto do mundo - Jebel Ali e a terceira maior mesquita do mundo - Mesquita de Sheikh Zayed. 
Nosso passeio continua pela ponte Al Maqta e passagem pela área mais rica de Abu Dhabi onde se encontram os 
Ministérios. A nossa viagem continua pela estrada Corniche com parada para fotos no Emirates Palace Hotel; Ilha YAS, 
local do Parque temático da Ferrari, considerado como um dos maiores do mundo; e ainda poderemos  observar por fora o 
circuito onde se realiza a Formula 1 - circuito YAS. Em horário determinado retornamos para  Dubai. Noite - Jantar livre. 

 
09/03/2020: Segunda-Feira: Dubai > Phnom Penh (Cambodia): 
Café da manhã, em horário determinado transfer para o aeroporto com procedimente de embarque em voo com destino a 
Phnom Penh (Cambodia). Após a chegada,  transfer para o hotel. Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
10/03/2020: Terça-Feira: Phnom Penh: 
Após o café da manhã, faremos um passeio panorâmico conhecendo os mais importantes pontos turísticos da cidade de 
Phnom Penh. Visitaremos Killing Field -  Cheung Ek, Palácio Royal, Silver Pagoda e  Museu  Nacional etc. A noite, (jantar 
incluído) no Barco Kanika.  

 
11/03/2020: Quarta-Feira: Phnom Penh: 
De manhã cedo poderemos participar do ritual da manhã (dar arroz pelos monjes e observar o ritual deles) e visitaremos o 
mercado da manhã. Após, retornaremos para o hotel e tomaremos café. Posteriormente, saímos do hotel para visitar: o 
Templo de Wat Xieng Thong; o Templo de Wat Phnom; Museu de Tuol Sleng Genocide; Mercado Russo ou Mercado 
central; e aí, seguimos para a Cachoeira de ‘Khouang, onde poderemos fazer trilhas e dar um mergulho nas piscinas de 
água cor verde turqueza. Tempo livre para um pic nic/ almoço. No caminho de volta ao hotel, passaremos por uma vila com 
o nome de Bon Quay Village, subiremos a Montana de Phousi para ver o impressionante pôr de sol. Após, retorno ao hotel. 
(Jantar incluído). 
 
12/03/2020: Quinta-Feira: Phnom Penh > Siem Reap: 
Após o café da manhã, seguiremos para Siem Reap, terra dos templos de Angkor, após a chegada faremos um passeio 
panorâmico para conhecer um pouco deste lugar. Em horário determinado translado para o hotel. Hospedagem. (Jantar 
incluído). 
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13/03/2020: Sexta-Feira: Siem Reap:  
Após o café da manhã, começaremos a nossa viagem em direção ao Parque Argeológico, para conhecer as maravilhas que 
ficaram de uma civilização grande que tinha governado o sul  da Ásia por muitos séculos. Visitaremos: a grande cidade de 
Angkor Thom; os Templos de Baphoun e Phimeanakas; os Terraços de Elefante e Rei Leproso; o misterioso ‘Bayon que 
rie’. Após o almoço, seguiremos viagem e visitaremos o Templo de Ta Prohm, que encontra-se dentro de uma floresta. 
Também, conheceremos o Templo Angkor Wat, considerado o mais preservado da cidade de Angkor, construído no século 
XII em estilo arquitetônico Khmer, pelo Rei Suryavarman II, considerado o símbolo de Cambodia, estando até na bandeira 
do país. Em horário determinado retornaremos ao  hotel. (Jantar incluído).  
 
14/03/2020: Sábado: Siem Reap > Chiang Mai: 
Após o café da manhã, transfer para o aeroporto com procedimentos de embarque no voo com destino a Chiang Mai 
(Tailândia). Após a chegada, seguiremos para o hotel. Acomodação. (Jantar incluído). 

 
15/03/2020: Domingo: Chiang Mai:  
Após o café da manhã, faremos um passeio panorâmico e visitaremos o Parque Natural dos Elefantes. Após, seguiremos 
para a Villa de KAREN, para ver as mulheres com o pescoço comprido, tipo girafa, devido a cultura de colares. Retorno ao 
hotel. (Jantar incluído). 
  
16/03/2020: Segunda-Feira: Chiang Mai > Chiang Rai: 
Após o café da manhã, seguiremos para Chiang Rai, onde visitaremos o famoso templo Branco e o Triângulo de Ouro. A 
tarde em horário determinado transfer ao hotel, hospedagem. (Jantar incluído). 
  
17/03/2020: Terça-Feira: Chiang Rai > Bangkok: 
Após o café da manhã, transfer para o aeroporto com procedimento de embarque no voo com destino a Bangkok. Após a 
chegada, transfer para o hotel,  hospedagem e, seguiremos para a praça do centro onde se encontra os maiores shopping 
centers (MBK, SİAM PARAGON…). Tempo livre para fazer compras, conhecer a cidade moderna e almoçar. Em horário 
determinado retorno ao hotel. A noite (jantar incluído) no SEA FOOD MARKET.   

 
18/03/2020: Quarta-Feira: Bangkok: 
Após o café da manhã, faremos um passeio pela cidade de Bangkok, incluindo: Templos, Palácio Imperial, Bairro Indo, 
Chinatown. Após, tempo livre, em horário determinado retornamos ao hotel. Final da tarde faremos um passeio de barco 
pelo canal e veremos o maravilhoso pôr do sol. (Jantar incluído) em um restaurante mexicano ou tailandês. Após o jantar, 
transfer para o night market ASİATIQUE (o mercado da noite). 

 
19/03/2020: Quinta-Feira: Bangkok: 
Após o café da manhã, faremos um passeio pelo Floating Market (mercado flutuante), onde vamos pegar os barcos para 
realizar o nosso passeio. Após a visita ao mercado, poderemos ver uma arte de madeira, incluindo duas horas de 
massagem. Após, retornaremos para o hotel. (Jantar incluído) em restaurante libanes. 

 
20/03/2020: Sexta-Feira: Bangkok > Phuket: 
Após o café da manhã, transfer para o aeroporto com procedimentos de embarque no voo com destino a Phuket, após a 
chegada, faremos um passeio panorâmico. Transfer para o hotel. (Jantar incluído) com Show Fantasia. 
 
21/03/2020: Sábado: Phuket > Ilha de Phi Phi: 
Após o café da manhã, seguiremos para o porto onde embarcaremos num Ferry com destino a ilha mais badalada da 
Tailândia Phi Phi. Tempo livre, em horário determinado retornaremos a Phuket, ao nosso hotel. 
 
22/03/2020: Domingo: Phuket: 
Dia livre para curtir Phuket ou conhecer mais uma ilha. 
 
23/03/2020: Segunda-Feira: Phuket > Dubai > Brasil: 
Café da manhã, em horário determinado seguiremos para o aeroporto, procedimentos para embarque em voo com conexão 
para Dubai, Brasil. FIM DE NOSSOS SERVIÇOS. 
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Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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