
 
 
 
 

TOUR CLÁSSICO – ANGKOR 1 DIA COM GUIA EM PORTUGUÊS + AMANHECER 
 
Descrição:  
 
Siem Reap é uma cidade turística mais movimentada do Camboja. Todos os anos Siem Reap recebe mais de 3 miliões de turistas. Principalmente, 
turistas chineses, coreanos e vietnamitas, porque sempre vêm em grupos grandes. Então, você não pode visitar os templos sem as multidões, mas 
se você viajar conosco, sabemos como evitar a multidão - incluindo os principais templos de Angkor Wat, Bayon e Taphrom.  
  
Este roteiro do tour clássico Angkor 1 dia com nascer do sol, é para os viajantes que querem começar a visita da madrugada para descobrir 
Angkor Wat durante o nascer do sol, enquanto o sol brilha no templo e a mudança de cor do ouro. Nesse dia, você pode visitar alguns dos 
principais templos do complexo de Angkor. Inclusive: Angkor Wat, Taphrom, Angkor Thom e Bayon. 
 
Nota: você será buscado e deixado no seu hotel por nosso guia que fala português ou portunhol com um transporte privado, carro ou van com ar-
condicionado e água gelada durante o tour. 
 

PREÇO POR CASAL, FAMÍLIA OU GRUPO DE AMIGOS 
 

1-2 PESSOAS US$130 
3-4 PESSOAS US$140 
5-6 PESSOAS US$150  

7-10 PESSOAS US$22 POR PESSOA 
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Roteiro: 
 

 

  
(Tour: 05:00 - 14:00) 
De manhã: Saída bem cedo para assistir o nascer do sol em Angkor Wat. 
Tempo livre para tomar café da manhã (você pode levar café da manhã do hotel 
ou lanche, recomendamos). Inicia a sua visita em Angkor Wat (Uma das Sete 
Maravilhas do Mundo) o famoso templo - melhor preservado de todos os templos 
de Angkor. É considerado o maior monumento religioso já construído, e um dos 
mais importantes tesouros arqueológicos do mundo. Foi construído pelo rei 
Suryavarman II no começo do século XII como o seu templo central e capital do 
seu reino.  

 
 
 
Ta Prohm de ‘Tomb Raider’; Ta Prohm faz parte do complexo de templos 
construídos na zona de Angkor, a antiga capital do Império khmer durante a sua 
época de esplendor, entre os séculos IX e XV, está localizado aproximadamente 
um quilômetro a leste de Angkor Thom e no extremo sul da East Baray, foi 
fundado como um mosteiro Budista Mahayana e universidade pelo rei Khmer 
Jayavarman VII, que reinou de 1181 a 1220. As árvores que crescem fora das 
ruínas são, talvez, a característica mais distintiva de Ta Prohm, e "levaram mais 
escritores a um excesso descritivo do que qualquer outra característica de 
Angkor". 
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Baphoun recém-aberto após anos de restauração; é um antigo templo de 
montanha, construído pelo Império Khmer na antiga cidade de Angkor Thom. 
Foi declarado, junto ao resto do conjunto de Angkor, Património da Humanidade 
pela Unesco no ano 1992. 

Terraço dos elefantes e Terraço do rei leproso. O terraço foi usado pelo rei 
de Angkor, Jayavarman VII, como uma plataforma para ver seu vitorioso 
exército de retorno. Foi anexado ao palácio de Phimeanakas, dos quais apenas 
algumas ruínas permanecem. A maior parte da estrutura original era feita de 
material orgânico e há muito desapareceu. A maior parte do que resta são as 
plataformas de fundação do complexo. O terraço é nomeado para as esculturas 
de elefantes em sua face oriental. 

 
 
 
 
Bayon localizado no centro da antiga cidade de Angkor Thom e caracterizado 
por suas 54 torres e as mais de 200 faces sorridentes de Avolokitesvara. 
Construído no final do século XII ou início do século XIII como o templo oficial do 
estado do rei budista Mahayana, Jayavarman VII. A característica mais distintiva 
de Bayon é a multiplicidade de rostos serenos e sorridentes de pedra nas muitas 
torres que sobressaem do terraço superior e se agrupam em torno de seu pico 
central. O templo é conhecido também por dois impressionantes conjuntos de 
baixos-relevos, que apresentam uma combinação incomum de cenas 
mitológicas, históricas e mundanas. 
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PREÇO INCLUSO: 
  
√ Tour privado - 1 dia em Angkor (duração: 8 horas) 
√ Guia falando português 
√ Carro, van, ônibus com ar-condicionado 
√ Buscar no hotel 
√ Passeio com nascer do sol 
√ Água gelada durante o tour 
 
PREÇO NÃO INCLUSO: 
 
X Visto de entrada no Camboja – US $30 a ser pago localmente 
X Refeições e bebidas não mencionadas no roteiro 
X Reserva de hotel 
X Bilhete para o complexo de Angkor (US$ 37 por pessoa/1 dia) 
X Qualquer outro item não mencionado como incluso 
 
TERMOS E CONDIÇÕES: 
 
1. Nós oferecemos pacotes de viagens completos e tours diários. 
2. Passeios privados com guia local que fala português. 
3. O pagamento deve ser realizado antes do início do passeio. 
4. Cancelamentos podem ser solicitados com até uma semana de antecedência. 
5. Qualquer cancelamento após o período de uma semana será cobrado em 50% do valor do tour reservado. 
6. Por favor siga as leis e regras dos lugares a serem visitados. 
7. Nós faremos o nosso melhor para sua estadia no Camboja. Seja bem-vindo à nossa casa, aproveite! 
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