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Como Hong Kong, Macau é um lugar onde o 
Oriente encontra o Ocidente, embora com uma 
ligeira torção. Neste passeio você conhecerá o 
charme do patrimônio chinês e português em 
matrizes de arquitetura moderna. Você será 
transferido para o terminal de balsa de Hong 
Kong para a partida para Macau. O enclave 
vizinho de Macau pode agora ser mais conhecido 
por seus vários cassinos, mas uma visita também 
é uma excursão a uma cidade cheia de história 
e cultura. O passeio começa a partir do Famoso 
Templo A-Ma, localizado na ponta sudoeste 
da Península de Macau com vista para a Praça 

CIDADE 1 PAX 2 PAX 3-4 PAX

 A PARTIR DE HKD 7.334 HKD 4.000 HKD 3.200

CÓD: A G H K 0 2

EXCURSÃO À MACAU
8 HORAS

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços em dólares Honk Kong;

• Preços por pessoa e hotéis previstos.

SERVIÇOS INCLUÍDOS
• Guia em inglês por 8 horas;

• Transferências em veículo privado com ar condicionado em Hong Kong 

e Macau;

• Bilhete de Ferry em calsse econômica de Hong Kong para Macau e 

Macau em direção a Hong Kong;

• Entrada na Torre de Macau.
  

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Alimentos e bebidas;

• Voos internacionais;

• Atividades opcionais.

SAÍDAS: Diárias

Barra e a costa. O tour continua até as ruínas 
de São Paulo e Praça do Senado. As ruínas de 
São Paulo têm vista para o centro da cidade e é 
talvez a mais impressionante de todas as atrações 
e tornou-se o símbolo de Macau. A Praça do 
Senado é o centro histórico de Macau e é também 
a localização de um dos mercados municipais, 
rodeados de vários blocos de ruas movimentadas. 
A praça em si é um local histórico com a igreja 
de Santo Domingo do século XVI em um extremo 
e a construção do Escritório de Assuntos Cívicos 
e Municípios no outro, ambos localizados no 
que era a principal rua comercial de Macau, 

a avenida Almeida Ribeiro. Nas ruas estreitas 
que levam à praça principal pode-se encontrar 
produtos de todos os tipos e baratos. A última 
parada será na Torre de Macau, a partir de onde 
você pode contemplar Taipa e Coloane, procure 
os pontos de referência e os locais históricos de 
Macau ou tentar encontrar as ilhas periféricas 
de Hong Kong.


