
         

  

 
 2 PAX 3-4 PAX 5-9 PAX 10+ Supl. SGL 

10/2017 

– 

04/2018 

USD 1663 USD 1624 USD 1618 USD 1594 USD 656 

Suplemento de guia em espanhol 

USD 787,50 por viagem ou grupo 

 
Hotéis Previstos 
Pak Beng – Luang Say Lodge (Standard Room) / Kamu Lodge (Standard tent) 
Luang Prabang – Hotel de la Paix (Garden Suite) 

 
O pacote inclui: 
- Acomodação com café da manhã diário; Refeições como indicadas no itinerário (sem 

bebidas); Traslados e passeios privativos como especificados no itinerário; Serviço de 

guia local de língua inglesa para passeios e traslados (ver suplemento para guia em 

espanhol acima); Taxas e impostos; Garrafas de água durante o transporte; 
 

O pacote NÃO inclui: 
- Refeições não especificadas no itinerário; Bebidas; Quaisquer atividades ou 

excursões opcionais; Taxa de visto de Laos; Voos internacionais; Taxas de excesso de 

bagagem; Despesas de natureza pessoal; Seguro-viagem; Gorjetas e gratuidade aos 

guias e motoristas; 

 

 

Informações importantes: 
Tarifas válidas de outubro/2017 até abril/2018 sujeitas à alteração sem aviso prévio. 

 

Dia 1: Houei Say (Tailândia) / Pak Bang 
Chegada pela Tailândia, através da Ponte da Amizade, onde o viajante será 

recebido por representantes da Luang Say Cruise e transferidos até o Laos. 

Embarque para cruzeiro de 3 dias / 2 noites de Houei Say, passando por Pak Beng 

e Kamu Lodge até Luang Prabang. Almoço servido em buffet a bordo, com jantar e 

pernoite no Luang Say Lodge. 

 

Dia 2: Pak Beng / Kamu Lodge 
Café da manhã servido no Luang Say Lodge e embarque de volta ao barco para ida 

até o vilarejo Ban Baw. Almoço servido em buffet a bordo. Depois, a embarcação 

chega no Kamu Lodge para visita ao vilarejo Kamu e atividades como arco-e-flecha, 

plantio e colheita de arroz e garimpo. Jantar em restaurante local. 

 

Dia 3: Kamu Lodge / Luang Prabang 
Café da manhã servido no restaurante e embarque para ida às cavernas Pak Ou. 

Chegada em Luang Prabang e almoço em restaurante local. Traslado ao hotel, com 

o resto do dia livre para lazer. Pernoite no hotel. 

 
Dia 4: Luang Prabang 
Antes do café da manhã, é possível começar o dia presenciando, com o guia, uma 

das mais importantes tradições de Luang Prabang, o Tak Bat, quando monges 

passam silenciosamente pelas ruas coletando as oferendas de comida. Depois, ida 

ao Wat Xieng Thong, considerado por muitos o templo mais belo de Luang 

Prabang. Continuação até Wat Visoun, o mais antigo templo da cidade. Depois, ida 

às cachoeiras Kuang Si, com visitas ao Butterfly Park e o Centro de Resgate de 

Ursos. Almoço em picnic à beira das cachoeiras. Retorno a Luang Prabang e visita 

ao centro de tecelagem Mekong Riverside Garden. Retorno ao hotel para jantar e 

pernoite.  

 

Dia 5: Luang Prabang 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto. 

 

 
 

 

Reservas ou maiores informações: 
 laos@destination-asia.com 
agbrands.com.br (11) 3569-0857 

HIGHLIGHTS DO LAOS 
BY DESTINATION ASIA 

5 Dias / 4 Noites Preços e Condições – 2017/18 (em USD por pessoa) 

Destaques do Programa: 

- Tour privativo com saídas diárias 

- Acomodação com café da manhã 

- Visita às cavernas de Pak Ou 

 

 


