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DUBAI - CAMBODIA - TAILÂNDIA   

                                                                               

01/03/2022: Terça-Feira: Porto Alegre > São Paulo: 
Apresentação no aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre, embarque no voo com destino a São Paulo. 
 
02/03/2022: Quarta-Feira: São Paulo > 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. 
 
03/03/2022: Quinta-Feira: Dubai: 
Café da manhã, após, visita panorâmica pela cidade, onde conheceremos o contraste entre o antigo e o moderno: 
Jumeira Drive e Mesquita de Jumeriah. Parada para fotos do hotel Burj Al Arab. Continuaremos o nosso tur pelo 
Jumeirah Palm Island, visitaremos o mercado de especiarias e o mercado do ouro. Também passaremos pela Passagem 
do Canal Creek por ABRA, Museu do Dubai e Global Village. (Jantar livre). 

 
04/03/2022: Sexta-Feira: Dubai:  
Café da manhã, após seguiremos para conhecer o maior parque de flores do mundo: Dubai Miracle Garden (Jardim dos 
Milagres) com 72 mil metros quadrados e cerca de 150 milhões de flores, que formam arcos, mosaicos, túneis e 
cascatas. A tarde visitaremos o Dubai Mall (maior shopping do mundo). Após, possibilidade de subir na maior torre do 
mundo - Burj Khalifa (opcional). Tempo livre. À noite, um charmoso passeio no "Bateaux Dubai". (Jantar incluído). 
 
05/03/2022: Sábado: Dubai > Abu Dhabi: 
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. Em 
horário determinado retornaremos para  Dubai. (Jantar livre). 
 

06/03/2022: Domingo: Dubai > Siem Reap: 
Após o café da manhã, transfer para o aeroporto com embarque com destino a Siem Reap (Cambodia). Após a chegada 
transfer para o hotel. Hospedagem. (Jantar incluído). 
 

07/03/2022: Segunda-Feira: Siem Reap: 
Após o café da manhã, iniciaremos o nosso passeio em Siem Reap, apesar de não ser a capital do país, é a cidade mais 
visitada, e com razão, conheceremos os templos de Angkor Wat Khmer, sendo o maior monumento religioso do mundo. 
Angkor, significa cidade sagrada; wat, templo; khmer se refere ao grupo étnico dominante na Cambodia do passado e do 
presente. Angkor foi a capital do Império Khmer, que chegou a abranger quase todo Sudeste Asiático, entre os séculos 
IX e XII. Angkor Wat foi construído sob o governo do Rei Suryavarman II pra ser o principal templo da cidade por volta de 
1100, quando o império estava em seu auge. Algumas décadas mais tarde tomou o poder o Rei Jayavarman VII que  
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quebrou quase 400 anos de tradição hinduísta e instituiu o budismo como religião oficial, começando o período mais 
prolífico de construções em Angkor - Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1992. Considerado como um dos maiores 
templos no mundo, dentro do mesmo recinto visitaremos a grande cidade de Angkor Thom, passaremos pela entrada de 
sul decorada com estátuas nos dois lados, templos de bayon e phimeanakas, os terraços dos elefantes e do rei leproso. 
A noite poderemos assistir o espetáculo do Phare, The Cambodian Circus. É um show de dança, música e artes 
circenses dado pelos alunos da Phare Performing Social Enterprise’s Battambang, que ajuda comunidades carentes da 
região (opcional).  

 

08/03/2022: Terça-Feira: Siem Reap:  
Após o café da manhã, seguiremos nossa viagem para conhecer o restante das atrações do Parque Arqueológico de 
Angkor. Visitaremos o Banteay Srey, conhecedor como a Forte das Mulheres ou Pink Temple; os Banhos Reais de 
Prasat Kravan e o Templo muito bem preservado de Tá Prohm que foi cenário do filme da Angelina Jolie (Lara Croft). 
Ainda poderemos conhecer outro templo em bom estado de conservação, o Templo de Preah Khan e após, finalmente a 
Fonte de Neak Pean, construída no meio do lago representando o paradisíaco Lago de Montanha Himalaia. Em horário 
determinado retornaremos ao hotel. (Jantar incluído).  
 
09/03/2022: Quarta-Feira: 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). 
 
10/03/2022: Quinta-Feira: Chiang Mai > Chiang Rai: 
De manhã cedo poderemos participar do ritual da manhã (dar arroz pelos monges e observar o ritual deles). 
Posteriormente voltaremos para o hotel para tomar o café da manhã e em seguida 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 à cultura de colares. Seguiremos nossa viagem para a cidade de Chiang Rai. 
Hospedagem. (Jantar incluído). 
 
11/03/2022: Sexta-Feira: Chiang Rai > Triângulo de Ouro > Chiang Rai: 
Após o café da manhã, seguiremos para Chiang Rai, onde visitaremos o famoso Templo Branco e o Triângulo de Ouro. 
À tarde em horário determinado retornaremos para o hotel. (Jantar livre). 
 

12/03/2022: Sábado: Chiang Rai > Bangkok: 
Após o café da manhã, transfer para o aeroporto com procedimento de embarque em 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 PARAGO). Tempo livre para fazer compras, conhecer a cidade moderna e almoçar. Em 
horário determinado retorno ao hotel. A noite (jantar livre) no Sea Food Market.   
 

13/03/2022: Domingo: 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 retornaremos ao hotel. Final da tarde faremos um passeio de 
barco pelo canal e veremos o maravilhoso pôr do sol. (Jantar livre). Após, transfer para o Night Market (Mercado da 
Noite). 

https://pharecircus.org/
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14/03/2022: Segunda-Feira: Bangkok > Mercado Flutuante > Bangkok:  
Após o café da manhã, seguiremos para o 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, finalizando com um passeio 
com elefantes. Após, retornaremos para Bangkok ao hotel. (Jantar incluído). 
   
15/03/2022: Terça-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 livre). 
 
16/03/2022: Quarta-Feira: Phuket: 
Após o café da manhã, seguiremos para o porto onde embarcaremos num barco com destino a ilha mais badalada da 
Tailândia - Phi Phi. Ao chegar à ilha teremos a possibilidade de ver os mais famosos lugares como: Maya Bay, Praia dos 
Macacos, Caverna dos Vikings, tempo livre para mergulho. A tarde em horário determinado retornamos a Phuket, ao 
nosso hotel. (Jantar incluído) com Show Fantasia. 
 
17/03/2022: Quinta-Feira: Phuket > Brasil: 
Dia livre para curtir Phuket, à noite em horário determinado transfer para o aeroporto com embarque em voo com destino 
ao Brasil. FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS. 
  

 

 
Reisenthal Turismo “Transformando seu Sonho em Realidade”. 
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