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Cingapura e Malásia 
07 Dias / 06 Noites 

Saída: Quintas-feiras 

29 anos de experiência e qualidade! 

Localizada em uma península ao sul da Ásia e banhada Mar da China e pelo Estreito de Malaca, A Malásia encanta a 

todos os visitantes. Com paisagens deslumbrantes e atrações muitas vezes desconhecidas, é sem dúvida um país que 
merece ser desvendado. 
 
 

1º Dia – Quinta-feira – ... / Cingapura 

Chegada em Cingapura, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Sexta-feira – Cingapura 
Café da manhã no hotel. Encontro com o guia de língua espanhola no lobby do hotel e saída para descobrir a cidade 
pelo Distrito Cívico, passando pelo Padang, a Esplanada e os Teatros da Baía. Parada no Merlion - uma fera mítica, o 

famoso símbolo turístico de Cingapura, meio leão e meio peixe. Seguiremos para o Templo Thian Hock Keng, um dos 
mais antigos e mais importantes Hokkien de Cingapura. Prosseguiremos para o Jardim Botânico, incluindo o Jardim 
Nacional das Orquídeas. Continuação até Chinatown e Little India, um distrito da antiga área de Chulia Kampong, que 
originalmente era uma divisão da Cingapura colonial, onde os imigrantes tâmeis residiam sob a política britânica de 
segregação étnica. Retorno ao hotel e tarde livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 

3º Dia - Sábado – Cingapura – Malacca 
Café da manhã no hotel. Por volta das 08h30, encontro no lobby do hotel com o motorista de idioma inglês e partida 
para Malaca. 
Após concluir os procedimentos de imigração e passar pela fronteira, chegaremos a Johor Bahru. A viagem é retomada 

até a chegada a Malaca. Rica em templos, mercados e mesquitas, o centro histórico preservou os edifícios antigos que 
lhe permitiram receber o reconhecimento histórico da UNESCO em 2008. 
Chegada ao hotel e tempo livre para atividades independentes. 

À tarde, durante o seu tempo livre, sugerimos passear na Jonker Street, que todo final de semana (de sexta a domingo 
das 18:00 às 23:00) fecha para o trânsito e abriga um mercado de pulgas considerado o paraíso dos colecionadores de 
antiguidades. Ao contrário dos mercados de pulgas comuns, ele vende artesanato, antiguidades e itens de segunda 
mão, alguns dos quais datam de 300 anos, cada um com sua própria história e mistério. Enquanto caminha, poderá 
admirar os vários edifícios históricos ao longo da rua enquanto ouve um músico de rua ocasional. 
No jantar, poderá comer algo em um dos vendedores ambulantes coloridos e experimentar algumas iguarias locais, 
como bolinhos de arroz, frango ou salgadinhos. Como alternativa, pare em um dos charmosos cafés que surgiram 

recentemente ao longo do fascinante passeio pelo rio. 
Hospedagem. 
 
 
 

 

 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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4º Dia - Domingo – Malacca – Kuala Lumpur 
Café da manhã no hotel e encontro no lobby com o guia de idioma espanhol. Inicie o passeio pela cidade e aprenda 

sobre os legados das diferentes culturas que afetaram a história de Malaca durante um período de mais de 440 anos: 
chinês, português, holandês, britânico e até japonês. 
A primeira visita será a igreja de Cristo, concluída em 1753, é uma das mais antigas igrejas protestantes fora da 
Europa (a entrada é gratuita, mas você pode ser cobrado por tirar fotos do interior). 

Ao lado está o Stadthuys, que foi construído na década de 1650 pelos holandeses para ser a prefeitura e a residência 
do governador. Sofreu várias alterações de imagem durante sua vida e agora serve como Museu de Etnografia. 
Continuação para Melaka Heritage Trail descendo a colina de St. Paul, atrás de Stadthuys, para ver a igreja de St. Paul, 
onde St. Francis Xavier foi temporariamente enterrado antes de seu corpo ser transferido para Goa - Índia, e o Farol 
em ruínas. 
Ao descer, passará pelo Palácio do Sultanato de Melaka, que é uma réplica de madeira do palácio do Sultanato Malaio 

do século XV e a Porta de Santiago, que faz parte da Fortaleza de Melaka, chamada A 'Famosa`, construída em 1511 
pelos portugueses e destruídos, exceto pela porta de entrada, pelos holandeses. 
A partir da porta de Santiago, passeie de trishaw pelos antigos prédios holandeses até a Harmony Street, nomeada 
devido aos templos e mesquitas das três principais religiões da Malásia estarem pacificamente uma ao lado da outra 
nesta rua estreita. 

Parada no templo chinês mais antigo da Malásia: o templo Cheng Hoon Teng, fundado em 1645, seguido de almoço em 
um restaurante local para experimentar a cozinha peranakan de Malaca. Continuação em direção a Kuala Lumpur, 

chegada e hospedagem. 
 
Notas importantes: 
1. MALACCA é uma cidade para não fumantes. Não é permitido fumar livremente nas ruas de Malaca, mas apenas em 
áreas designadas. 
2. A culinária “Peranakan” vem dos descendentes de imigrantes chineses antes de se estabelecerem em Penang, 
Malaca, Indonésia e Cingapura e se casar com malaios locais. A cozinha nyonya é o resultado da combinação de 

ingredientes chineses com diferentes especiarias e técnicas de cozinha usadas pela comunidade da Malásia e da 
Indonésia. Isso produz a interpretação Peranakan em alimentos da Malásia / Indonésia que é igualmente azedo, 
aromático, picante e herbal. 
Informe o seu guia / motorista de qualquer alergia ou intolerância alimentar. 
3. Aconselhamos o uso de sapatos antiderrapantes, roupas largas e confortáveis, proteção solar ou capa de chuva, 
dependendo do clima. Por favor, note que o itinerário depende das condições locais. 

 
5º Dia – Segunda-feira- Kuala Lumpur 
Café da manhã no hotel e manhã livre. 
Por volta das 13h45, encontro com o guia ou tradutor de língua espanhola no lobby do hotel e saída para visitar a parte 
mais histórica da cidade de Kuala Lumpur. 
De metrô, vamos à Praça Merdeka, a chamada Praça da Independência, localizada no centro histórico e, consiste 
principalmente de um campo de grama, em torno do qual foram construídos os edifícios administrativos coloniais 

britânicos, bem como o Palácio do edifício Sultan Abdul Samad, o clube Royal Selangor e a igreja de Santa Maria. 
Visite Masjid Jamek, construído na confluência de dois rios, o Klang e o Gombak, Kuala Lumpur, de onde se originou, e 
a exploração de "Little India". 
De lá, seguiremos para Chinatown, através do mercado central, um bazar de artes e ofícios e ofereceremos uma ampla 
gama de produtos criados por artistas e artesãos locais. Você pode esboçar seu retrato, ver algumas das lembranças 
em exibição ou visitar uma loja de medicamentos tradicionais. Visite o "Sze Ya", o templo taoísta mais antigo da cidade 
com uma história que data de 1864, o templo hindu de Sri Maha Mariamman, fundado em 1873, e o 'templo mais 

antigo em operação e que era KL recentemente, foi dada a honra de ser o primeiro a ser representado em um selo. 

De Passing Seni, dirigiremos ao parque KLCC, de onde poderá obter ótimas fotos das Torres Petronas. O passeio 
termina no ponto de partida. 
Restante do dia livre. Hospedagem. 
 
Notas importantes: 

Anotações importantes: 
1. Observe que o modo de locomoção neste passeio será em transporte público e caminhadas; portanto, 
recomendamos o uso de sapatos antiderrapantes, roupas largas e confortáveis, proteção contra o sol ou uma capa de 
chuva, dependendo do clima. Lembre-se de que o itinerário depende das condições locais. 
2. Templos e mesquitas não podem ser visitados durante as orações. 
3. Durante a visita aos templos e mesquitas, não deixe de observar o decoro do local: 
a. retirar os sapatos quando entrar em um lugar religioso 

b. Certifique-se de estar com a vestimenta adequada. Os muçulmanos geralmente são conservadores neste quesito 
 

6º Dia - Terça-feira – Kuala Lumpur 

Café da manhã no hotel e dia livre para atividades independentes. 
Sugestão: Meio dia de visita Cavernas Batu. 
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7º Dia – Quarta-feira – Kuala Lumpur / ... 
Em horário oportuno, traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno e fim de nossos serviços. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Opção Cidades Noites Hotel Categoria 

01 

Cingapura 2 Park Regis Primeira  

Malacca 1 Puri Primeira 

Kuala Lumpur 3 Meliá Primeira 

 
PARTE TERRESTRE 

US$ = Dólar americano / R$ = Real 

Opção Período 

Em US$ Em R$ 

Por pessoa Por pessoa 

QUARTO DUPLO 
QUARTO 

INDIVIDUAL 
QUARTO DUPLO QUARTO INDIVIDUAL 

1 

02,09,30Abr´20 
07,21Mai´20 

04Jun´20 
27Ago´20 
12Nov´20 

28Jan´21 

1.541 2.041 6.396 8.471 

16,23Abr´20 
14,28Mai´20 

11,18,25Jun´20 
02,09,16,23Jul´20 

06,13,20Ago´20 
03,10,17,24Set´20/

01,08,15,22,29Out´
20 

05,19,26Nov´20 
03,10,17Dez´20 
07,14,21Jan´21 

04,18,25Fev´21 
04,11,18,25Mar´21 

1.345 1.845 5.582 7.657 

30Jul´20 1.659 2.175 6.885 9.027 

24,31Dez´20 1.613 2.186 6.694 9.072 

11Fev´21 1.654 2.210 6.865 9.172 

À incluir imposto. Consulte-nos. 

 
PASSEIOS OPCIONAL 

Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição US$ R$ 

CAVERNAS BATU 

Você será levado a um dos santuários hindus mais populares da 
Malásia nas misteriosas cavernas Batu e terá a opção de ver 
como os artesanatos mais distintos da Malásia são produzidos na 
maior fábrica do mundo Royal Selangor Pewter. Em seguida, 
breve parada no centro de Batik antes de prosseguir para o 

ponto alto do passeio; colinas de calcário das cavernas de Batu, 
que exigem que os visitantes subam os 272 degraus que levam à 
caverna do templo. 
1. REGRAS DAS CAVERNAS DE BATU: 
- Não é permitido levar comida ou bebida ao subir os degraus 
- Vista-se adequadamente para um local religioso (os joelhos 
devem estar cobertos para homens e mulheres) 

- Animais de estimação não são permitidos. 
- NÃO é permitido fumar na área 
 

  89  
(1PAX) 

 367 
(1Pax) 

46      
(2~3PAX) 

190 
(2~3PAX) 
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OBS: Todos os preços publicados devem ser previamente consultados, pois estão sujeitos à disponibilidade e alteração sem aviso 
prévio. Os preços são de referência e POR PESSOA em Dólar Americano e Real, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,15 da data de 
01/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 

 

O que inclui: 
- 06 (seis) noites de hospedagem; 
- Café da manhã diariamente; 
- Refeições conforme descritas no itinerário; 
- Traslados de chegada em Cingapura em serviço privativo com assistência em idioma espanhol; 

- Traslados de saída em Kuala Lumpur em serviço privativo sem assistência (motorista em idioma inglês); 
- Passeios em serviço regular com guia local ou tradutor em idioma espanhol; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 11 (onze) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 75 anos 
de idade. Acima disso, favor nos consultar sobre diferença de preços e/ou redução de cobertura. 

 
O que não inclui: 
- Passagem aérea internacional; 

- Passaportes e vistos consulares; 

- Taxas de embarque, combustível, segurança e governamentais; 
- Alimentação e bebidas (exceto café da manhã); 
- Passeios opcionais e/ou sugeridos; 
- Extra de ordem pessoal como telefonemas, lavanderia, gorjetas em geral e etc; 
- O que não estiver especificado como incluído. 
 
 

Informações Gerais: 
Formas de Pagamento 
· Para solicitação de reserva, deverá ser efetuado depósito da entrada no valor de 30% do pacote. Esse deverá ser feito 
em R$ (reais) convertido pelo câmbio do dia; 
· Após a terceira (3ª) alteração no roteiro, será cobrado um sinal de reserva no valor de US$ 300. 
· Após a confirmação da reserva, o valor total poderá ser pago à vista, financiados em cartão de crédito (Mastercard, 
Visa ou Dinners) ou em cheques pré-datados (pessoa física), ambos sujeitos a aprovação de crédito.  
 

* Entrada de 30% (trinta por cento) à vista em depósito. 
Saldo em até 05 (cinco) parcelas iguais no cheque pré-datado ou cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  

Para cartão Amex, cartões corporativos ou emitidos no exterior – somente à vista. 
 

Quando o recebimento for feito com menos de 30 dias antes do embarque:  
* Entrada de 40% (quarenta por cento) à vista em depósito  
Saldo em até 03 (três) parcelas iguais no cartão de crédito (Mastercard, Visa ou Diners).  
 

· Todas as formas de pagamento deverão ser pagas em reais convertidas ao câmbio do dia; 
· Caso o cliente decida cancelar o pacote, será retido 50% do valor da entrada para despesas e custos operacionais 
considerando a cláusula de cancelamento/alteração/transferência de serviços - pelo cliente do Contrato de 
Intermediação de Serviços Turísticos da Raidho Tour Operator. 

· Estas condições podem ser substituídas ou complementadas conforme o contrato de intermediação de serviços 
turísticos que será apresentado na solicitação da reserva; 
· Consulte-nos sobre Dados Bancários e outras formas de pagamento.  
 

Dados bancários 
Banco Itaú - Ag 0399 / Cc 36 538 -6 
Banco do Brasil - Ag 4328-1 / Cc 690862-4 
CNPJ -64.521.354/0001-64  
Raidho Turismo Viagens Ltda 
 

Observações Importantes 
- Verifique Condições Gerais de cobertura do Seguro de Viagem GTA FULL incluído no pacote clicando aqui 
- Passageiros com outra nacionalidade (que não brasileira), deverão entrar em contato com as Embaixadas dos países 
envolvidos no roteiro, para averiguar a necessidade de visto ou outra documentação específica;  

- O passageiro é inteiramente responsável pela obtenção dos documentos necessários para a viagem; 
- O passaporte deverá ter amplo espaço para os carimbos e/ou selos que serão colocados pelos oficias de imigração 
dos países a serem visitados, sob pena de ser impedido de embarcar na apresentação no aeroporto;  
- É de responsabilidade exclusiva do passageiro a conferência de sua documentação. O nome a ser impresso na 
passagem aérea deverá estar em perfeita adequação ao nome constante no passaporte; 

- Para viagens de menores de 18 anos, quando realizadas sem a companhia de um ou ambos os pais, exige-se a 
apresentação de autorização de viagem dos pais com firma reconhecida. Para maiores informações, consulte o site da 

Polícia Federal; 

http://www.ifaseg.com.br/trip-protector/


  

 

(11) 3383-1200 / atendimento@raidho.com.br / www.raidho.com.br 

- As saídas dos passeios estão sujeitas à alteração de acordo com variações climáticas ou operacionais; 
- O receptivo local reserva-se o direito de alterar a ordem do itinerário quando necessário; 

- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais; 
- É necessário mínimo 2 passageiros para saída garantida dos passeios em serviço regular; 
- Valores não válidos para período de datas comemorativas, feriados, feiras, eventos e congressos internacionais, como 

Natal, Réveillon, Formula 1 e outros; 
Todos os preços e formas de pagamento expressos neste documento estão sujeitos a alterações sem prévio 
aviso 
 

DOCUMENTOS 

IMPORTANTES 

 (para brasileiros) 

MALÁSIA  

 

Passaporte  

 

 

✓  

Válido por pelo menos 6 meses da data de retorno 

ao Brasil 

Visto  

Certificado Internacional de Vacina 

contra Febre Amarela 

✓ 
Deve ser providenciada no prazo mínimo de até 10 

(dez) dias antes do embarque 

          ✓ - obrigatório     - não obrigatório 


