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Praias da Malásia 
11 Dias / 09 Noites 

Saída: Diárias 

27 anos de experiência e qualidade! 

A Malásia oferece praias paradisíacas e intocadas, que estão espalhadas na costa leste. Na Ilha Redang o contato com a 

natureza é total, com a presença de tartarugas marinhas, e ao norte está o arquipélago Perhentian, formado por duas 
ilhas (Besar e Kecil) banhadas pelo mar azul transparente. As ilhas são famosas pelas lindas praias de areia branca, 
recifes de corais espetaculares, e águas cristalinas. Oferecem ótimos locais para mergulho e snorkeling, em sua 
maioria, acessíveis diretamente pela praia. 
 

1º Dia – ... / Kuala Lumpur 

Chegada em Kuala Lumpur, recepção e traslado ao hotel. Hospedagem. 
 

2º Dia – Kuala Lumpur 

Saída para passeio panorâmico pela cidade, incluindo parada para fotos no Petronas Twin Tower, Palácio Real e 
Mesquita Nacional. Continuação da visita ao Monumento Nacional, Museu Nacional (não inclui entrada) e ao Edifício 
Sultan Abdul Samad. Tarde livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

Sugestão: Visita ao KLCC (complexo de compras anexo às Twin Towers) com suas diversas lojas, restaurantes, bares, lojas de 

departamentos com as mais famosas grifes e ótimos preços. Outra sugestão é uma agradável caminhada pelos arredores de Bukit 
Bintang, e seus shoppings centers, pubs, cafés e restaurantes. 

 

3º Dia – Kuala Lumpur 
Dia livre para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

4º Dia – Kuala Lumpur / Kota Bharu / Kuala Besut Jetty / Ilhas Perhentian 
Em horário determinado, traslado ao aeroporto para embarque em voo com destino a Kota Bharu. Chegada e traslado 

ao porto Kuala Besut para prosseguir de barco até as ilhas Perhentian (aproximadamente 45 minutos de viagem). 
Chegada ao hotel e hospedagem. 

 
5º Dia – Ilhas Perhentian 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

6º Dia – Ilhas Perhentian 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 
 

7º Dia – Ilhas Perhentian / Ilha Redang 
Em horário determinado, traslado de barco fretado com destino a Ilha Redang (aproximadamente 1h de viagem). 
Chegada ao hotel e hospedagem.  
 
8º Dia – Ilha Redang 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 

 

9º Dia – Ilha Redang 
Dias livres para atividades pessoais. Hospedagem. 

DIFERENTES VISÕES, DIFERENTES CULTURAS.  NÓS SABEMOS ONDE FICA O EXÓTICO DE CADA PARTE DO MUNDO. 
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10º Dia – Ilha Redang / Shahbandar Jetty / Kuala Terengganu / Kuala Lumpur 
Em horário determinado, saída de barco em direção ao porto Shahbandar (aproximadamente 1h30 de viagem). 

Chegada e traslado ao aeroporto de Kuala Terengganu para embarque em voo com destino a Kuala Lumpur. Chegada e 
apresentação por conta própria ao hotel localizado na região do aeroporto para acomodação até o horário do embarque 
do próximo voo. Hospedagem. 

 
11º Dia – Kuala Lumpur / ... 
Em horário oportuno, apresentação por conta própria ao aeroporto para embarque em voo de retorno e fim de nossos 
serviços. 
 
 

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES 

Cidades Noites Hotel Categoria 

Kuala Lumpur 3 Renaissance Primeira Superior 

Ilha Perhentian Kecil 3 BuBu Long Beach Resort Turística Superior 

Ilha Redang 3 The Taaras Beach & Spa Resort Primeira Superior 

Kuala Lumpur Day use Sama-Sama Hotel KL Intl. Airport Primeira Superior 
 
 

O que inclui: 
- Passagem aérea em classe econômica nos trechos internos Kuala Lumpur / Kota Bharu // Kuala Terengganu / Kuala 
Lumpur; 

- Bilhete de ferry em classe econômica nos trechos Kuala Besut / Ilha Perhentian e Ilha Redang / Shahbandar Jetty, a 
ser emitido pelo operador local; 
- 09 (nove) noites de hospedagem com café da manhã; 
- Day use em Kuala Lumpur conforme roteiro; 
- Traslados de chegada e saída em serviço privativo com assistência em idioma inglês; 
- Passeio panorâmico de meio dia em Kuala Lumpur em serviço regular com guia local em idioma inglês; 
- Seguro viagem TRIP PROTECTOR válido por 11 (onze) dias – Coberturas e valores válidos para passageiros com até 

70 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. 
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· 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 TRIP PROTECTOR 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 

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

