
 
 
 
 

TOUR CLÁSSICO – ANGKOR 2 DIAS + AMANHECER/ COM GUIA EM PORTUGUÊS  
 
Descrição:  
 
Siem Reap: literalmente significa a "Derrota do Sião", é a região mais próspera do atual Camboja. Sua proximidade com o complexo dos templos 
de Angkor Wat tornou a cidade um dos destinos turísticos mais importantes do mundo. Siem Reap é visitado por mais de 3 milhões de turistas por 
ano para explorar seus mais de mil anos de herança Khmer construída perto do Lago Tonle Sap, a base do poder econômico do antigo império 
cambojano.  
 
Este roteiro do tour clássico Angkor 2 dias, é para quem quer aproveitar mais nos templos com um guia local que fala português. Nestes 
dois dias é suficiente para visitar os principais templos do complexo de Angkor. Inclusive: Taphrom, Angkor Thom, Bayon, Angkor Wat e Banteay 
Srey, que fica mais longe. 
 
Nota: você será buscado no aeroporto do dia de chegada por nosso motorista, e levar para hotel para o fazer check-in. No dia do passeio, 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. 
 

NOTA: Os preços são por pessoa. Para um grupo de 7 pessoas ou mais, por favor entre em contato conosco. 
 

1 PESSOA US$265 
2 PESSOAS US$133 POR PESSOA 
3 PESSOAS US$93 POR PESSOA 
4 PESSOAS US$73 POR PESSOA 
5 PESSOAS US$60 POR PESSOA 
6 PESSOAS US$53 POR PESSOA 
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Roteiro: 
 
Chegada: buscar no aeroporto e traslado ao hotel para fazer o Check in. (só motorista) 
 

 

Dia 1: ANGKOR THOM , TAPHROM, BANTEAY KDEI 
 
(Tour: 08:30 - 17:30) 
De manhã: Após café da manhã, encontrará com o nosso guia no hotel. Inicia a 
sua visita nos templos segintes: Angkor Thom: Terraço do rei 
leproso; Terraço dos elefantes; Baphoun recém-aberto após anos de 
restauração; Bayon localizado no centro da cidade e caracterizado por suas 54 
torres e as mais de 200 faces sorridentes de Avalokitesvara.  
 
Tempo livre para almoço no restaurante local (não incluso). 
 

 
 
À tarde: Após almoço, continuação da sua visita aos templos 
de Taphrom conhecido pelo film de 'Tomb Raider' um dos mais belos templos da 
área, quase intacto desde sua descoberta; Banteay Kdei conhecido 
como Cidadela das Celas dos Monges é um templo budista em Angkor, 
Construído de meados do século XII ao começo do século XIII, durante o reino 
de Jayavarman VII, no estilo da arquitetura Bayon, é semelhante a Ta Prohm, 
mas menor e menos complexa. Sua disposição, com duas paredes externas, 
consiste em duas galerias concêntricas, de onde emergem torres, precedidas e 
leste por um claustro. Assista ao pôr do sol em Pre Rup. Retorno ao hotel.  
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Dia 2: ANGKOR WAT, BANTEAY SREY E BANTEAY SAMRE 
 
(Tour: 05:00 - 14:00) 
De manhã: Saída do hotel bem cedo para assistir o nascer do sol em Angkor 
Wat. Tempo livre para tomar café da manhã (vocês podem levar café da manhã 
do hotel, recomendamos). Após café da manhã, incia a sua visita em Angkor 
Wat (Uma das Sete Maravilhas do Mundo) o famoso templo - melhor 
preservado de todos os templos de Angkor, e um dos mais importantes tesouros 
arqueológicos do mundo. Visita ao templo de Banteay Samre um templo bem 
preservado com quatro anexos, uma torre e 2 bibliotecas; visita ao Banteay 
Srey 'templo das mulheres' e jóia da Arte Khmer.  
 
Tempo livre para almoço no restaurante local (não incluso). 
 

 
 
 
Nota: visita o Museu das minas terrestres é uma opção. Se você não tiver 
interesse nele, poderia incluir alguns templos mais perto. 
  
Opção: Após almoço, visita o Museu das minas terrestres do Akira, ex soldado 
do khmer vermelho que decidiu dedicar sua vida à desativação de minas 
terrestres que ele mesmo, quando criança, foi forçado a implantar. Ainda existem 
mais de cinco milhões de minas espalhadas por regiões do Camboja, 
especialmente na região rural. Este museu também apareceu no programa da 
televisão brasileira "Pedro pelo Mundo". Retorno ao hotel. 
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PREÇO INCLUSO: 
  
√ Tour privado - 2 dias em Angkor (duração: 8 horas por dia) 
√ Guia falando português 
√ Carro, van, ônibus com ar-condicionado 
√ Traslado do aeroporto para hotel 
√ Passeio com nascer do sol no segundo dia 
√ Água gelada durante o tour 
  
PREÇO NÃO INCLUSO: 
 
X Visto de entrada no Camboja – US $30 a ser pago localmente 
X Refeições e bebidas não mencionadas no roteiro 
X Reserva de hotel 
X Bilhete para o complexo de Angkor (US$ 62 por pessoa/2-3 dias) 
X Bilhete para o museu das minas (US$ 5 por pessoa) 
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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