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DIA 1 - S I E M  R E A P  
Chegada ao aeroporto de Siem Reap e traslado ao 
hotel. Nesta tarde, visitaremos o complexo de Angkor 
Wat, o maior templo do mundo, com um volume de 
pedra equivalente ao da pirâmide de Quéops, no Egito. 
Difere do resto dos templos Khmer, pois é construído 
de frente para o oeste e inspirado no hinduísmo do 
século XII. Angkor Wat é um símbolo tão importante 
para o país que até suas torres simétricas são estilizadas 
na moderna bandeira do Camboja. Retorno ao hotel 
após o Por do Sol.

DIA 2 - S I E M  R E A P  
CCafé da manhã no hotel e saída para visitar Angkor 
Thom, a última capital dos Khmers; nós começamos 
nossa visita ao Terraço do Rei Leproso, o antigo 
crematório real e agora acredita-se que a estátua 
que originalmente pensava-se que era o rei leproso é 
em realidade de Yama, o deus da morte. Continuamos 
ao longo do Terraço dos Elefantes, originalmente 
usado como uma galeria de observação para o rei 
presidir desfiles, performances e esportes tradicionais. 
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TEMPLOS DO CAMBOJA
3 NOITES

CIDADE

SIEM REAP Somadevie Angkor Boutique Hotel

A PARTIR DE USD 736

CONDIÇÕES GERAIS
• Preços por pessoa e hotéis previstos;

• Preços acima com base mínima de 2 passageiros em USD;

• Preços sujeitos à alteração sem aviso prévio;

• Acomodação sujeito a disponibilidade.  

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

• Traslados privados de chegada e partida;

• Refeições de acordo com o itinerário (sem bebidas);

• Passeios em serviço privado com guias locais em espanhol.

SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS
• Voos internacionais e domésticos;

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

• Atividades opcionais.  

• Aprecie o pôr do sol a bordo de um 
barco tradicional Khmer;

• Explore o interior de Siem Reap a 
bordo de uma scooter.

SIEM REAP

SAÍDAS: Diárias

ESTILO DE VIAGEM   | 

IMPERDÍVEL

Em seguida, visitaremos o enigmático e charmoso 
templo de Bayon, uma obra-prima do século XII 
localizada no centro de Angkor Thom. Nesta tarde, 
faremos um passeio em “remorque” (um dos modos 
de transporte mais nativos do país, semelhante a um 
táxi de motocicleta) para visitar o templo de Ta Prohm, 
do século 12, o único templo que foi deixado em 
grande parte em seu estado natural, desde a sua 
“redescoberta” pelos exploradores franceses no final 
do século XIX. Continuaremos em Preah Khan, “A 
Espada Sagrada”, um extenso complexo monástico 
que abrange mais de 56 hectares. A última parada 
do dia será no Templo Pre Rup, localizado a cerca 
de 500 metros ao sul de Eastern Baray (um tanque 
de água que agora está dessecado e que garantiu o 
suprimento de água à capital do império).

DIA 3 - S I E M  R E A P 
Café da manhã no hotel. De manhã partida para 
Banteay Srei, a cidadela das mulheres, um templo 
pequeno e charmoso dedicado à deusa Shiva, que é 
uma das joias desta cidade extraordinária. Continue 

até Banteay Samre, um templo hindu localizado a 
leste de East Baray, construído sob Suryavarman II e 
Yasovarman II no começo do século XII. À tarde visita 
do Templo de Ta Prohm, a única que foi deixado para 
a selva e em grande parte em seu estado natural desde 
a sua “redescoberta” de Angkor no final de 1800 
pelos exploradores franceses. Cercado através da 
selva, seu labirinto de corredores de pedra é coberto 
de raízes e galhos de grandes árvores banyan, que 
envolvem a pedra como tentáculos. É um dos maiores 
templos de Angkor. Esta noite vamos desfrutar de um 
jantar com show de dança Apsara. Refeições: café 
da manhã e jantar.

DIA 4 - SIEM REAP 
Café da manhã no hotel. Esta manhã vamos embarcar 
em um barco para visitar o Lago Ton Le Sap, o maior 
lago de água doce do sudeste da Ásia, e alma da 
indústria pesqueira cambojana. Retorno para o hotel 
e tempo livre até o horário de traslado para aeroporto 
para voar para o seu próximo destino. Refeições: café 
da manhã.

Hotéis previstos (ou similares):
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