
DIA 1 - KUALA LUMPUR  
Chegada ao Aeroporto Internacional de Kuala
Lumpur, recepção por nosso representante
e traslado para o seu hotel. Resto do dia livre.

DIA 2 - KUALA LUMPUR
Café da manhã no hotel. Comece sua manhã
com meio dia de tour de introdução à cidade. O
tour de orientação de Kuala Lumpur é a melhor
maneira de explorar as atrações turísticas mais
interessantes da cidade. Parada nas Petronas
Towers (para foto), Cocoa Boutique, Museu
Nacional (sem ingressos), Centro artesanato, 
Palácio do Rei (para foto), Mesquita Nacional
(para foto), Monumento Nacional e Sultão Abdul. 
À tarde, visitaremos as colinas de calcário das 
cavernas de Batu, que consistem em três cavernas 
principais e várias cavernas menores. Lá veremos 
o santuário de Lord Murugah, uma divindade 
hindu, à qual teremos acesso subindo 272 
degraus. Nossa última parada será no “Royal 
Selangor Pewter”, onde veremos a maior e 

CIDADE

KUALA LUMPUR Hotel Stripes JW Marriott Kuala Lumpur

A PARTIR DE USD 446 USD 583

CÓD: A G M L 01

KUALA LUMPUR CITY BREAK
3 NOITES

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa em USD com base em 2 passageiros em quarto 

compartilhado;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação e serviços sujeitos à disponibilidade.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Acomodação com café da manhã nos hotéis previstos ou similares;

• Traslados em serviço privado de chegada e partida;

• Passeios privados com motorista de língua inglesa (consulte o suplemento 

para incluir guia durante os dias de passeio em inglês ou espanhol);

• Refeições de acordo com o itinerário.
  

SERVICIOS NO INCLUIDOS
• Aéreos;

• Refeições não mencionadas; Bebidas Visto; Gorjetas; Seguro;

• Atividades opcionais;

• Taxa de acomodação de MYR 10 por quarto / noite a ser pago 

diretamente no hotel.

SAÍDAS: Diárias

mais moderna fábrica de estanho do mundo, 
reconhecida internacionalmente por sua alta 
qualidade e artesanato. Durante a visita à fábrica, 
eles nos mostrarão os diferentes processos, como 
fundição, arquivamento, polimento, soldagem, 
martelo e gravação.

DIA 3 - KUALA LUMPUR 
Depois do café da manhã, partida por um dia de 
tour histórico de Malaca, incluindo visitas como 
Igreja de São Pedro (1710), o Porto de Santiago, 
a Praça Vermelha, Christchurch. Depois almoço, 
visita ao templo das “Nuvens misericórdia de 

Abode “, o único templo onde você pode 
encontrar 3 principais doutrinas da crença 
chinesa local sob o mesmo teto, para conhecer: 
taoísmo, budismo e confucionismo. Passeio 
ao longo da popular rua Jonker em Malaca, 
um refúgio definitivo para colecionadores de 
antiguidades. O dia termina com um passeio 
de barco no rio Malaca com almoço incluído. 
Regresso ao hotel à noite. Refeições: café da 
manhã e almoço

DIA 4 - KUALA LUMPUR 
Café da manhã no hotel e traslado ao aeroporto.

Hotéis previstos (ou similares):

KUALA LUMPUR
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