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Maravilhas da Malásia 
10 Dias / 09 Noites 

Saída: Diárias 

29 anos de experiência e qualidade! 

A Malásia é um país multicultural, localizado numa península ao sul da Ásia, banhado de um lado pelo Mar da China, e 

do outro pelo Estreito de Malaca. Das plantações de chá nas Terras Altas de Cameron às paisagens deslumbrantes da 
parte malaia do Bornéu, a Malásia tem um pouco de tudo. Longínqua e desconhecida é um dos segredos mais bem 
guardados da Ásia. 
 

1º Dia – ... / Kuala Lumpur 
Chegada em Kuala Lumpur, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Kuala Lumpur 
Saída para passeio panorâmico pela cidade, visita a Mesquita Nacional (Masjid Negara). Outro ponto imperdível é o 

Memorial de Guerra (Tugu Negara). Faremos uma breve parada para fotos no Tribunal Federal de estilo mourisco, a 
antiga estação ferroviária que é uma peça impressionante da arquitetura maometana, o Cricket Club e o Palácio do Rei. 
Visita ao impressionante templo de seis camadas que é considerado um dos maiores da China - Templo Thean Hou, 
situado em Robson Heights, que abriga a Deusa Thean Hou da comunidade Hainanese. Hospedagem. 
*A mesquita não pode ser visitada às sextas-feiras. 
 

3º Dia – Kuala Lumpur 

Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

4º Dia – Kuala Lumpur / Penang 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Penang. Chegada, recepção e 
traslado ao hotel. Hospedagem. 

 
5º Dia – Penang 

Listada como Patrimônio Mundial da UNESCO, George Town é uma cidade com artes e culturas. Visite a mundialmente 
famosa PINANG PERANAKAN MANSION, onde verá uma exibição de mais de mil peças de antiguidades e itens 
colecionáveis da Peranakan. Após curta caminhada chegada ao enclave colorido da LITTLE INDIA, se gosta de cozinhar, 
sinta o perfume vibrante de muitos tipos de especiarias indianas ao se aproximar. Passe pelo mais antigo templo hindu 
de Penang e continue até o TEMPLO TEOCHEW, onde se encontram telhados ornamentados com pilares de dragão 
esculpidos de forma intrincada. Conheça a história do Dr. Sun Yat-sen no SUN YAT-SEN MUSEUM, seguido de uma 
divertida caçada pela famosa ARTE DA RUA de Penang. Em seguida, siga para uma das Casas tradicionais do Clan de 

Penang, com o edifício de mais de cem anos com estátuas antigas.  
 

6º Dia – Penang 
Dia livre para atividades independentes. Hospedagem. 
 

7º Dia – Penang / Langkawi 

Em horário determinado, traslado ao porto para embarque em ferry com destino a Langkawi (aproximadamente 3h de 
viagem). Chegada em Langkawi, também conhecida por "Ilha dos Pássaros" devido ao grande número de espécies 

existentes. Recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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8º Dia – Langkawi 
Pela manhã, saída para conhecer Langkawi, incluindo visita à fábrica de “batik” (tecidos tingidos por uma técnica que 
usa a cera para criar estampas), ao túmulo de Mahsuri, a praia de areia negra, a Praça da Águia (ave ícone da ilha) e 
por fim, compras no duty free da região de Kuah Town. Hospedagem. 
 

9º Dia – Langkawi 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 
10º Dia – Langkawi  
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 

Kuala Lumpur 3 Renaissance Primeira Superior 

Penang 3 Holiday Inn Primeira 

Langkawi 3 Berjaya Langkawi Beach & Resort Primeira 

02 

Kuala Lumpur 3 Shangri-La Luxo 

Penang 3 Eastern & Oriental Hotel Luxo 

Langkawi 3 The Westin Langkawi Resort & Spa Luxo 

03 

Kuala Lumpur 3 Mandarin Oriental Luxo 

Penang 3 Shangri-la Rasa Sayang Luxo 

Langkawi 3 Danna Langkawi Luxo 
 
 

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 
Berjaya Langkawi  

Reserve e pague com 

até 60 dias de 

antecedência e ganhe 
15% de desconto na 

diária 

Promoção já aplicada -> 

01Nov a 19Dez´19 
03Fev a 31Mar´20 

1.315 2.102 5.497 8.787 

20Dez a 22Dez´19 1.387 2.246 5.798 9.389 
07Jan a 23Jan´20 
27Jan a 02Fev´20 

1.371 2.214 5.731 9.255 

24Jan a 26Jan´20 1.412 2.297 5.903 9.602 

2 
The Westin Langkawi  

Reserve e pague com 

até 30 dias de 

antecedência e ganhe 

10% de desconto na 

diária 
Promoção já aplicada -> 

01Nov a 19Dez´19 
08Jan a 22Jan´20 
03Fev a 31Mar´20 

 

1.862 3.197 7.784 13.364 

20Dez a 22Dez´19 
01Fev a 02Fev´20 

1.944 3.362 8.126 14.054 

23Jan a 31Jan´20 2.141 3.755 8.950 15.696 
3 

Danna Langkawi  
Reserve e pague com 

até 30 dias de 

antecedência e ganhe 

10% de desconto na 

diária 

Promoção já aplicada -> 

01Nov a 20Dez´19 2.412 4.297 10.083 17.962 
06Jan a 21Jan´20 
30Jan a 31Mar´20 

2.494 4.462 10.425 18.652 

27Jan a 29Jan´20 2.743 4.959 11.466 20.729 

À incluir imposto. Consulte-nos. 
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PASSEIOS OPCIONAIS – saindo de Langkawi (mínimo 2 passageiros) 
Preços por pessoa em US$ = Dólar Americano / R$ = Real 

Passeio  Descrição US$ R$ 

PENANG HILL & 
TEMPLE TOUR 

Visita ao maior templo budista do sudeste da Ásia, o TEMPLO 
KEK LOK SI, também conhecido como “Templo da Bem-
Aventurança Suprema”. Desfrute de uma vista de tirar o fôlego 
da DEUSA DE MERCY, com vista para todo o recinto do templo e 
seus arredores, em seguida passeio pela Pagode de sete 

andares, que abriga mais de 10.000 estátuas de Buda. 
Continuação ao pico mais alto de Penang, a PENANG HILL, onde 
foi estabelecida a estação montanhosa britânica mais antiga da 
região. Desfrute de um passeio no FUNICULAR até a colina, onde 
ficará surpreso com a magnífica vista panorâmica de George 
Town e do continente. 

148       
(1PAX) 

614  
(1Pax) 

95      
(2PAX) 

396 
(2PAX) 

PENANG SCENIC 
NIGHT TOUR WITH 

DINNER 

Começaremos o tour com um passeio em um OPIS TOP 

TRISHAW. Transporte de três rodas que foi introduzido em 
1936. Aprecie as belas paisagens dos edifícios históricos de 
George Town antes de descer no Fort Cornwallis. Seguiremos 

para o LEE JETTY, onde as casas são construídas sobre palafitas. 
Continue visitando um Mercado local da Noite, que opera em um 
local diferente a cada noite. 

167 

(1PAX) 

696 

(1PAX) 

98      
(2PAX) 

409 
(2PAX) 

 
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 Reais, considerando o câmbio de US$ 1 = 4,18 da 
data de 06/11/2019 e estão sujeitos à variação cambial. 
*Pode haver suplemento referente a jantares obrigatórios durante os períodos de Natal e Réveillon. 

 
 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos internos Kuala Lumpur / Penang// Langkawi/Kuala Lumpur a ser 
emitida pelo operador local; 
- Bilhete de ferry em classe econômica no trecho Penang / Langkawi, a ser emitido pelo operador local; 
- 09 (nove) noites de hospedagem em hotéis de categoria escolhida; 
- Café da manhã diariamente; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com motorista em idioma inglês; 

- Passeios em serviço regular em Kuala Lumpur e privativo em Penang e Langkawi com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem GTA FULL válido por 12 (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:  



  

 

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

* 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; 
- As saídas dos passeios estão sujeitos 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; 

- As saídas dos barcos estão sujeitos às condições climáticas; 

- Os serviços de barco para as ilhas da costa leste da Malásia (Redang, Perhentian, Lang Tengah e Tioman) podem ser 
interrompidos durante a época de monções (entre os meses de Novembro a Fevereiro); 
- 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 

https://gtaassist.com.br/condicoes-gerais/sompo.pdf

