De 23 a 30 de Julho = 8 dias
19 Agosto (5ªf) – Do PORTO a KUALA LUMPUR
Aeroporto do Porto às 13h45. Saída no voo Turkish TK 1450 PORTO 16h25 – ISTAMBUL 23h00. Continuação
no TK 60 ISTAMBUL 01h30 para KUALA LUMPUR (voo nocturno).
20 Agosto (6ªf) – KUALA LUMPUR
Chegada a KUALA LUMPUR às 17h15 locais (09h15 em Portugal Continental). Transfer para o hotel.
Descanso. Jantar e alojamento no Meliá Kuala Lumpur 4* ou similar.
21 Agosto (sab) – KUALA LUMPUR
Descoberta dos principais marcos da cidade. Veremos o esplendor do Palácio Real e a confluência do rio
em Masjid Jamek onde foi fundada a cidade de Kuala Lumpur. A impressionante Casa do Parlamento, o
Museu Nacional, o Monumento Nacional (construído em homenagem aos heróis caídos), o edifício Sultão
Abdul Samad (refinadas arquiteturas do século XIX), a Mesquita Nacional, a histórica estação de comboios
e, a Praça da Independência. Jantar e alojamento no Meliá Kuala Lumpur 4* ou similar.

22 Agosto (dom) – KUALA LUMPUR
Visita das Petronas Towers (o cartão postal mais marcante de KL) e das Batu Caves, impressionante
templo hindu (na porta uma enorme estátua dourada do deus Muragan com 423 m de altura) construído
dentro de uma caverna, a 100m de profundidade. Almoço livre.
Tarde – LIVRE. Desfrute do famoso BINTANG WALK (a zona de lojas de luxo, restaurante e bares mais
famosos) e, da “Chinatown”. Almoço livre.

Noite especial – Jantar em restaurante típico com “show” de danças tradicionais da Malásia.
Alojamento no Meliá Kuala Lumpur 4* ou similar.
23 Agosto (2ªf) – KUALA LUMPUR – MALACA
Tour Histórico de Malaca, situada a 160 quilómetros do sul de Kuala Lumpur. O fundador desta cidade, o
Príncipe hindu Parameswara de Palembang, foi convertido ao Islão em 1402.
Fundada em 1403, o sultanato de Malaca foi naquela altura o maior e mais poderoso império e porto de
mar no sudoeste da Ásia. Os Portugueses, Holandeses e Britânicos governaram sobre a seda e o comércio
de especiarias de Malaca. Este rico património está patente na mistura única de estilos arquitetónicos.
Visitaremos o Templo de Cheng Hoon Teng (o templo chinês mais antigo na Malásia), os “Stadhuys”
Holandeses (residência dos antigos governadores) e as ruínas da Igreja de St Paul, onde São Francisco
Xavier foi enterrado. Malaca é também um dos berços locais onde nasceram os "Babas" – uma mistura da
cultura chinesa e malaia e as suas casas típicas “Peranakan” (influência britânica e asiática). Jantar e
alojamento no Bayview Hotel Melaka 4* ou similar.

24 Agosto (3ªf) – MALACA – SINGAPURA
De MALACA a SINGAPURA (240Kms = 3h00 de autocarro). Passagem da fronteira. Almoço.
Visita da cidade de Singapura com realce para o centro histórico: a fantástica Chinatown com imensos
restaurantes e lojas, o templo Buddha’s Tooth Relic e, o Templo Sri Mariamman. Parlamento de
Singapura, a Little India e o Templo Thian Hock. Tempo livre. Jantar e alojamento no Mercure Singapore
Bugis 4* ou similar.
NOITE DE ESTRELAS – Vamos ao CE LA VI o mais badalado “terraço” de Singapura, situado no topo
(200m) do Complexo Marina Bay Sands. Vistas únicas!

25 Agosto (4ªf) – SINGAPURA
Visita ao Complexo Marina Bay Sands considerado um dos mais importantes ícones arquitetónicos da
cidade. É o espaço mais fotografado de Singapura e paragem obrigatória.
Foi construído numa área antes coberta pelas águas do mar. Inaugurado em 2010 é um dos maiores polos
de atração dos naturais e dos turistas. Realce para o Marina Bay Sands Hotel, o maior hotel de Singapura
com a sua piscina de borda infinita (que fez fama mundial) e, possível de ser observada do Sands Sky Park
(deck de observações). Foto à célebre Flor de Lótus (o Art Science Museum). Tempo para desfrutar do
The Shoppes (shopping de luxo). Almoço livre.
Jantar e alojamento no Mercure Singapore Bugis 4* ou similar.
NOITE DE MAGIA – Desfrute do encanto rústico dos “bumboats” de Singapura. Embarcamos em

Clarke Quay para um pequeno, mas inesquecível cruzeiro e, apreciar Singapura numa perspetiva
diferente. As mais belas imagens só aqui serão gravadas.

26 Agosto (5ªf) – ILHA DE SENTOSA e regresso a Portugal

Saída em direção ao Monte Faber. Nesse promontório situado ao sul da cidade, apanhamos
o teleférico até a Ilha de Sentosa (significa paz e tranquilidade em língua malaia). Em apenas 10
minutos, durante os quais veremos o skyline de Singapura da cabine do teleférico, chegaremos
à estação Imbiah. Desfrutaremos das extraordinárias panorâmicas que esse ponto de Sentosa
oferece. Depois segue-se o tour pela ilha visitando o 4D Adventureland (um incrível espetáculo
audiovisual), Sentosa Cove, Siloso Point ou Resorts World Sentosa, onde estão os parques
temáticos da Universal, o SEA Aquarium ou o primeiro casino da ilha. Visita ao SEA Aquarium,
considerado um dos maiores aquários do mundo. Tempo livre. Regresso ao hotel. Jantar.
Pelas 19h00 transfer para o aeroporto.
Voo da Turkish TK 55 Singapura 23h25 – Istambul 05h25 do dia seguinte.

27 Agosto (6ªf) – Chegada ao Porto.
Continuação no voo TK 1451 Istambul 07h45 – Porto 10h35.

INCLUINDO: Voos Turkish via Istambul no PORTO-KUALA LUMPUR e SINGAPURA-PORTO. Hotéis
assinalados ou similares. Meia pensão com 6 jantares em restaurantes. Visitas incluídas. Seguro
viagem VIP da Mondial Assistance – Allianz Seguros. Guia acompanhante. Guias locais a falar
Português ou Espanhol. Taxas aeroporto, segurança e combustível.
EXCLUINDO: Outras refeições, bebidas e extras pessoais.
*Passaporte com validade de 6 meses para além da data da viagem.

*Sup. Quarto Individual – € 350,00

19 a 27 de Agosto de 2021

€ 2.475,00

