
ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS052A 13 3 1.820 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 385€  TOTAL 2.205€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 

Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 

Kuala Lumpur, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite 

a bordo.

2º DIA:  ... - KUALA LUMPUR  SA 

Chegada a Kuala Lumpur, receção no aeroporto e transfer 

ao hotel só com motorista. Resto de dia livre para começar 

a explorar a cidade. Alojamento.

3º DIA:  KUALA LUMPUR  APA 

Pequeno-almoço. Manhã livre. Por volta das 14h, encontro 

com o guia e início da visita panorâmica (3h30 aproxima-

damente) da capital da Malásia. Passagem pelo Jardim Bo-

tânico (Lake Gardens) com paragens na Mesquita Nacional 

e na Praça da Independência. A partir daqui, realização de 

um passeio a pé em direção ao Mercado Central, cruzando 

o ponto onde convergem os dois rios da cidade: Gombak e 

Klang. Admire Masjid Jamek, a primeira mesquita de Kuala 

Lumpur e um dos primeiros edifícios a ser construídos na 

cidade. Percurso através de Chinatown e regresso ao auto-

carro para prosseguir até Kampung Baru, um bairro típico 

com casas tradicionais malaias. Paragem para fotos no ex-

terior das Torres-Gémeas de Petronas. Regresso ao hotel e 

resto de dia livre. Alojamento. 

4º DIA:  KUALA LUMPUR (MALACA)  MP

Pequeno-almoço e partida para Malaca (viagem de 2h30 

aproximadamente), antiga colónia portuguesa conquistada 

por Afonso de Albuquerque em 1511 quando este zarpou de 

Goa com uma armada de 1200 homens e cerca de 17 navios. 

Malaca, um dos maiores portos comerciais do sudeste asiá-

tico entre os séculos XVI e XVI, fez parte do império durante 

130 anos e afi rmou-se como uma base estratégica para a 

expansão portuguesa nesta região tão remota do globo. 

Chegada e início da visita panorâmica da cidade. Veja as 

ruínas da fortaleza portuguesa “A Famosa”, a Praça Holan-

desa e atravesse a ponte sobre o rio, passando ao longo 

das ruas do centro histórico de Malaca. De seguida, embar-

que num cruzeiro ao longo do rio Malaca, contemplando 

os edifícios de infl uência britânica e holandesa. Antes do 

almoço, visita ainda da Casa-Museu Baba & Nyona, uma 

viagem pela riqueza da cultura malaia entre os séculos XIX 

e XX. De tarde, veja o Templo Cheng Hoon Teng, o templo 

chinês mais antigo na Malásia, e a Mesquita Kampung Kling, 

a mais antiga em Malaca. Última paragem no Bukit China 

(colina chinesa), o maior cemitério chinês fora do território 

da República Popular da China. Regresso a Kuala Lumpur. 
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religiões que coexistem em harmonia na ilha. No fi nal da 
visita, transfer ao hotel e resto de dia livre. Alojamento.
Alojamento.

9º DIA:  PENANG - LANGKAWI  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto e embarque em 
voo com destino a Langkawi, uma ilha paradisíaca onde po-
derá relaxar na praia, mergulhar nas águas azul-turquesa, 
admirar impressionantes formações geológicas e/ou explo-
rar a biodiversidade dos seus lagos, montanhas e fl orestas 
tropicais. Considerada Geoparque Mundial pela UNESCO, 
Langkawi resulta da combinação entre “helang” (águia) – o 
símbolo da ilha – e “kawi” (mármore), um dos principais 
recursos naturais deste refúgio idílico que já foi ponto de 
passagem de corsários e piratas. Chegada e transfer ao ho-
tel. Alojamento de acordo com o regime selecionado. 

10º E 11º DIA:  LANGKAWI  APA
Estadia de acordo com o regime selecionado. Descanse na 
praia e/ou aproveite para desvendar (por sua conta) os di-
versos encantos da ilha. Passeie de teleférico até ao pico de 
Gunung Mat Chinchang; atravesse a “Ponte do Céu”, a 700 
metros de altitude, uma das mais espetaculares do mundo; 
visite o mercado tradicional diário de Pasar Malam; desfrute 
de Telagah Tujuh, uma cacata encantada no meio da fl ores-
ta; e descubra Gunung Machinchang, uma das mais antigas 
formações rochosas do sudeste asiático. 

12º DIA:  LANGKAWI - ...  PA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino à sua cidade de 
origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a bor-
do. 

13º DIA: ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

especiarias e serviu como ponto de ligação entre os gran-
des reinos asiáticos e os emergentes impérios coloniais 
europeus. Uma ilha exótica, multicultural e cosmopolita, 
repleta de história e charme colonial. Chegada e transfer ao 
hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

Nota: Considerando o percurso a pé na fl oresta, recomendamos 

que leve consigo calçado confortável, uma capa de chuva, um 

chapéu e proteção solar. 

8º DIA:  PENANG  APA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, início de uma visita pa-
norâmica de dia inteiro da Ilha de Penang. Passagem por 
Kek Loh Si, o maior templo budista da Malásia e um im-
portante centro de peregrinação no sudeste asiático; pelos 
Jardins Botânicos; por uma Fábrica de Batik, uma técnica 
tradicional de tingimento de tecido; pelo Templo Tailandês 
do Buda Reclinado; e pelo Templo Birmanês, protegido por 
duas fi guras de Panca Rupa, criaturas místicas, guardiães 
do mundo, com cabeça de leão, tromba de elefante, cor-
po de peixe, hastes de veado, cascos de cavalo e asas de 
Garuda (uma ave lendária que faz parte da mitologia bu-
dista). Admire a arquitetura tipicamente colonial das ruas 
de Georgetown, principal cidade da ilha e Património da 
Humanidade; e conheça Khoo Kongsi, um edifício criado 
por um conjunto de famílias chinesas para honrar os seus 
antepassados. Por último, passeie pela Street of Harmony, 
cruzando-se, no caminho, com as diferentes culturas e 
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Alojamento.

5º DIA:  KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS  APA
Pequeno-almoço. Por volta das 8h30/9h00, partida com 
destino a Cameron Highlands, as terras altas malaias. Viaje 
através de uma estrada panorâmica através da montanha e 
respire o ar puro das colinas verdejantes da capital do chá 
na Malásia. No caminho, paragem para conhecer os Orang 
Asli, uma tribo aborígene que vive no meio da fl oresta. Ob-
serve as cabanas tradicionais, feitas de bambu, madeira e 
folhas de palmeira, e desvende as raízes do estilo de vida 
nativo. De seguida, visita de uma plantação de chá*. Trans-
fer ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

*A fábrica de chá está encerrada às 2ªs Feiras e Feriados (e tam-

bém às 3ªs quando a 2ª Feira é Feriado).

6º DIA:  CAMERON HIGHLANDS - BELUM  MP
Pequeno-almoço. Por volta das 8h30/9h00, partida até 
Bukit Merah Orang Utan Island Foundation, o único san-
tuário, centro de investigação e preservação de orangotan-
gos na Península da Malásia. Depois de um curto passeio de 
barco no lago Merah*, desembarque na Ilha dos Orangotan-
gos, um lugar muito especial onde os “Homens da Flores-
ta” – designação dada a esta espécie – vivem em liberdade 
num ambiente muito próximo daquele que poderíamos 
encontrar no seu habitat natural. De seguida, continuação 
de viagem até Kuala Kangsar, antiga capital real, para visi-

tar a Mesquita de Ubudiah (visita exterior), uma das mais 
magnifi centes da Malásia. A partir daqui, saída em direção 
à Reserva Florestal de Belum (viagem de 3h aproximada-
mente), uma das fl orestas tropicais mais antigas do mundo. 
Situado perto da fronteira com a Tailândia, o ecossistema 
de Belum Temenggor cobre uma área de 290 mil hecta-
res numa extensão quase 4 vezes maior do que o territó-
rio ocupado por Singapura. Chegada e check-in no Lodge. 
Jantar e alojamento. 

*A visita à Ilha dos Orangotangos está dependente do nível das 

águas do Lago Merah. Por razões de segurança, a mesma po-

derá ser cancelada. 

7º DIA:  BELUM - PENANG   MP
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, partida numa excursão 
(2h30 aproximadamente) pela Reserva Florestal de Belum 
(a pé e de barco). Explore a fl ora e fauna deste ecossistema 
com mais 316 espécies de aves, 23 espécies de peixe e 5 
espécies de tartaruga. Para além de ser o único lugar na 
Terra onde as 10 espécies diferentes de calau podem ser 
encontradas, Belum é o habitat natural do “Fishzilla” – uma 
espécie de peixe com cabeça de serpente gigante. Almoço 
ligeiro em bolsa de piquenique. Por volta das 13h, regresso 
ao Lodge para fazer o check-out. De seguida, saída com 
destino à ilha de Penang, uma das primeiras colónias bri-
tânicas no sudeste asiático. Batizada como Prince of Wales 
Island, a ilha transformou-se num centro de produção de 
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A CAMINHO DE MALACA COM EXTENSÃO A LANGKAWI   MALÁSIA 20182019   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Kuala Lumpur
MALÁSIA

Belum

Cameron
 Highland

Penang

1

3

1

2

Langkwai
3

DATAS DE SAÍDA    PARTIDAS REGULARES

NOV 2017 A MARÇO 2019
Saídas de Lisboa aos Sábados

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE 4* / 5*
Kuala Lumpur Renaissance Hotel 5* / Maya Kuala Lumpur 5* 
Cameron Highlands Strawberry Park Resort 4*
Belum Belum Rainforest Resort 4*
Penang Royal Penang 4* / Royale Chulan Penang 4*
Langkawi Berjaya 4* / The Andaman 4*+

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

SUPLEMENTOS AÉREOS
EMIRATES                         CLASSE L Q U
1/11-15/12 + 1/1-31/3 + 1/4-13/7 + 
8/9-15/12 BASE - -

16-24/12 + 14-31/7 + 14/8-7/9 - 70 -
25-31/12 + 1-13/8 - - 220
Após 16/12/2018 - consulte-nos

Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. 
Em Kuala Lumpur e Malaca: Guia em Inglês. 
Do 5º ao 9º dia do circuito: Guia em Espanhol de 1/7 a 30/9;
Guia em inglês nas restantes datas.
Limite de 1 bagagem de porão + 1 bagagem de mão por pessoa.
É necessário enviar cópia do passaporte 14 dias úteis de ante-
cedência para obtenção de permissão e o mesmo deve ter uma 
validade superior a 6 meses. 
Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS052A

VOOS

ÉPOCAS A B C D

BERJAYA HOTEL LANGKAWI - RAINFOREST CHALET 
Preço Base Lisboa 1920 1990 1820 1885
Total com Taxas : 385 2305 2375 2205 2270
Supl. Quarto Individual 550 595 510 520
Supl. pessoa / noite :  16-24/2/2018 : 20

Supl. quarto / noite :  15/6-31/8 + 15-21/2 : 30
 23/12-6/1/2019 : 60

THE ANDAMAN LANGKAWI - DELUXE RAINFOREST
Preço Base Lisboa 2065 2135 1995 2060
Total com Taxas : 385 2450 2520 2380 2445
Supl. Quarto Individual 680 725 665 675
Supl. pessoa / noite :  14-21/2/2018 : 35

Supl. quarto / noite :  21/12-7/1/2019 : 200
 1-10/2/2019 : 60

A :  1/11-12/12 + 4-25/1/2018 + 4/2-31/3/2018
B :  26/1-3/2/2018
C :  1/4-31/5 + 1/10-21/12/2018 + 2/1-1/2/2019 + 7/2-31/3/2019
D :  1/6-30/9 + 22/12-1/1/2019 + 2-6/2/2019

TAXA TURÍSTICA - PAGAMENTO LOCAL

A partir de 1 de Setembro de 2017 entra em vigor uma nova taxa 
turística na Malásia. A mesma deverá ser paga diretamente aos 
hotéis e tem o valor orientativo de MYR10 por quarto/noite.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS052A 13 3 1.820 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 385€  TOTAL 2.205€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 

Formalidades de embarque e partida em voo com destino a 

Kuala Lumpur, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite 

a bordo.

2º DIA:  ... - KUALA LUMPUR  SA 

Chegada a Kuala Lumpur, receção no aeroporto e transfer 

ao hotel só com motorista. Resto de dia livre para começar 

a explorar a cidade. Alojamento.

3º DIA:  KUALA LUMPUR  APA 

Pequeno-almoço. Manhã livre. Por volta das 14h, encontro 

com o guia e início da visita panorâmica (3h30 aproxima-

damente) da capital da Malásia. Passagem pelo Jardim Bo-

tânico (Lake Gardens) com paragens na Mesquita Nacional 

e na Praça da Independência. A partir daqui, realização de 

um passeio a pé em direção ao Mercado Central, cruzando 

o ponto onde convergem os dois rios da cidade: Gombak e 

Klang. Admire Masjid Jamek, a primeira mesquita de Kuala 

Lumpur e um dos primeiros edifícios a ser construídos na 

cidade. Percurso através de Chinatown e regresso ao auto-

carro para prosseguir até Kampung Baru, um bairro típico 

com casas tradicionais malaias. Paragem para fotos no ex-

terior das Torres-Gémeas de Petronas. Regresso ao hotel e 

resto de dia livre. Alojamento. 

4º DIA:  KUALA LUMPUR (MALACA)  MP

Pequeno-almoço e partida para Malaca (viagem de 2h30 

aproximadamente), antiga colónia portuguesa conquistada 

por Afonso de Albuquerque em 1511 quando este zarpou de 

Goa com uma armada de 1200 homens e cerca de 17 navios. 

Malaca, um dos maiores portos comerciais do sudeste asiá-

tico entre os séculos XVI e XVI, fez parte do império durante 

130 anos e afi rmou-se como uma base estratégica para a 

expansão portuguesa nesta região tão remota do globo. 

Chegada e início da visita panorâmica da cidade. Veja as 

ruínas da fortaleza portuguesa “A Famosa”, a Praça Holan-

desa e atravesse a ponte sobre o rio, passando ao longo 

das ruas do centro histórico de Malaca. De seguida, embar-

que num cruzeiro ao longo do rio Malaca, contemplando 

os edifícios de infl uência britânica e holandesa. Antes do 

almoço, visita ainda da Casa-Museu Baba & Nyona, uma 

viagem pela riqueza da cultura malaia entre os séculos XIX 

e XX. De tarde, veja o Templo Cheng Hoon Teng, o templo 

chinês mais antigo na Malásia, e a Mesquita Kampung Kling, 

a mais antiga em Malaca. Última paragem no Bukit China 

(colina chinesa), o maior cemitério chinês fora do território 

da República Popular da China. Regresso a Kuala Lumpur. 
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Alojamento.

5º DIA:  KUALA LUMPUR - CAMERON HIGHLANDS  APA
Pequeno-almoço. Por volta das 8h30/9h00, partida com 
destino a Cameron Highlands, as terras altas malaias. Viaje 
através de uma estrada panorâmica através da montanha e 
respire o ar puro das colinas verdejantes da capital do chá 
na Malásia. No caminho, paragem para conhecer os Orang 
Asli, uma tribo aborígene que vive no meio da fl oresta. Ob-
serve as cabanas tradicionais, feitas de bambu, madeira e 
folhas de palmeira, e desvende as raízes do estilo de vida 
nativo. De seguida, visita de uma plantação de chá*. Trans-
fer ao hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

*A fábrica de chá está encerrada às 2ªs Feiras e Feriados (e tam-

bém às 3ªs quando a 2ª Feira é Feriado).

6º DIA:  CAMERON HIGHLANDS - BELUM  MP
Pequeno-almoço. Por volta das 8h30/9h00, partida até 
Bukit Merah Orang Utan Island Foundation, o único san-
tuário, centro de investigação e preservação de orangotan-
gos na Península da Malásia. Depois de um curto passeio de 
barco no lago Merah*, desembarque na Ilha dos Orangotan-
gos, um lugar muito especial onde os “Homens da Flores-
ta” – designação dada a esta espécie – vivem em liberdade 
num ambiente muito próximo daquele que poderíamos 
encontrar no seu habitat natural. De seguida, continuação 
de viagem até Kuala Kangsar, antiga capital real, para visi-

tar a Mesquita de Ubudiah (visita exterior), uma das mais 
magnifi centes da Malásia. A partir daqui, saída em direção 
à Reserva Florestal de Belum (viagem de 3h aproximada-
mente), uma das fl orestas tropicais mais antigas do mundo. 
Situado perto da fronteira com a Tailândia, o ecossistema 
de Belum Temenggor cobre uma área de 290 mil hecta-
res numa extensão quase 4 vezes maior do que o territó-
rio ocupado por Singapura. Chegada e check-in no Lodge. 
Jantar e alojamento. 

*A visita à Ilha dos Orangotangos está dependente do nível das 

águas do Lago Merah. Por razões de segurança, a mesma po-

derá ser cancelada. 

7º DIA:  BELUM - PENANG   MP
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, partida numa excursão 
(2h30 aproximadamente) pela Reserva Florestal de Belum 
(a pé e de barco). Explore a fl ora e fauna deste ecossistema 
com mais 316 espécies de aves, 23 espécies de peixe e 5 
espécies de tartaruga. Para além de ser o único lugar na 
Terra onde as 10 espécies diferentes de calau podem ser 
encontradas, Belum é o habitat natural do “Fishzilla” – uma 
espécie de peixe com cabeça de serpente gigante. Almoço 
ligeiro em bolsa de piquenique. Por volta das 13h, regresso 
ao Lodge para fazer o check-out. De seguida, saída com 
destino à ilha de Penang, uma das primeiras colónias bri-
tânicas no sudeste asiático. Batizada como Prince of Wales 
Island, a ilha transformou-se num centro de produção de 

KUALA LUMPUR

A CAMINHO DE MALACA COM EXTENSÃO A LANGKAWI   MALÁSIA
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religiões que coexistem em harmonia na ilha. No fi nal da 
visita, transfer ao hotel e resto de dia livre. Alojamento.
Alojamento.

9º DIA:  PENANG - LANGKAWI  APA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto e embarque em 
voo com destino a Langkawi, uma ilha paradisíaca onde po-
derá relaxar na praia, mergulhar nas águas azul-turquesa, 
admirar impressionantes formações geológicas e/ou explo-
rar a biodiversidade dos seus lagos, montanhas e fl orestas 
tropicais. Considerada Geoparque Mundial pela UNESCO, 
Langkawi resulta da combinação entre “helang” (águia) – o 
símbolo da ilha – e “kawi” (mármore), um dos principais 
recursos naturais deste refúgio idílico que já foi ponto de 
passagem de corsários e piratas. Chegada e transfer ao ho-
tel. Alojamento de acordo com o regime selecionado. 

10º E 11º DIA:  LANGKAWI  APA
Estadia de acordo com o regime selecionado. Descanse na 
praia e/ou aproveite para desvendar (por sua conta) os di-
versos encantos da ilha. Passeie de teleférico até ao pico de 
Gunung Mat Chinchang; atravesse a “Ponte do Céu”, a 700 
metros de altitude, uma das mais espetaculares do mundo; 
visite o mercado tradicional diário de Pasar Malam; desfrute 
de Telagah Tujuh, uma cacata encantada no meio da fl ores-
ta; e descubra Gunung Machinchang, uma das mais antigas 
formações rochosas do sudeste asiático. 

12º DIA:  LANGKAWI - ...  PA
Pequeno-almoço. Transfer ao aeroporto. Formalidades de 
embarque e partida em voo com destino à sua cidade de 
origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a bor-
do. 

13º DIA: ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

especiarias e serviu como ponto de ligação entre os gran-
des reinos asiáticos e os emergentes impérios coloniais 
europeus. Uma ilha exótica, multicultural e cosmopolita, 
repleta de história e charme colonial. Chegada e transfer ao 
hotel. Resto de dia livre. Alojamento.

Nota: Considerando o percurso a pé na fl oresta, recomendamos 

que leve consigo calçado confortável, uma capa de chuva, um 

chapéu e proteção solar. 

8º DIA:  PENANG  APA
Pequeno-almoço. Por volta das 9h, início de uma visita pa-
norâmica de dia inteiro da Ilha de Penang. Passagem por 
Kek Loh Si, o maior templo budista da Malásia e um im-
portante centro de peregrinação no sudeste asiático; pelos 
Jardins Botânicos; por uma Fábrica de Batik, uma técnica 
tradicional de tingimento de tecido; pelo Templo Tailandês 
do Buda Reclinado; e pelo Templo Birmanês, protegido por 
duas fi guras de Panca Rupa, criaturas místicas, guardiães 
do mundo, com cabeça de leão, tromba de elefante, cor-
po de peixe, hastes de veado, cascos de cavalo e asas de 
Garuda (uma ave lendária que faz parte da mitologia bu-
dista). Admire a arquitetura tipicamente colonial das ruas 
de Georgetown, principal cidade da ilha e Património da 
Humanidade; e conheça Khoo Kongsi, um edifício criado 
por um conjunto de famílias chinesas para honrar os seus 
antepassados. Por último, passeie pela Street of Harmony, 
cruzando-se, no caminho, com as diferentes culturas e 
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LANGKAWI

MALACA 

20182019   

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Kuala Lumpur
MALÁSIA

Belum

Cameron
 Highland

Penang

1

3

1

2

Langkwai
3

DATAS DE SAÍDA    PARTIDAS REGULARES

NOV 2017 A MARÇO 2019
Saídas de Lisboa aos Sábados

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE 4* / 5*
Kuala Lumpur Renaissance Hotel 5* / Maya Kuala Lumpur 5* 
Cameron Highlands Strawberry Park Resort 4*
Belum Belum Rainforest Resort 4*
Penang Royal Penang 4* / Royale Chulan Penang 4*
Langkawi Berjaya 4* / The Andaman 4*+

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

SUPLEMENTOS AÉREOS
EMIRATES                         CLASSE L Q U
1/11-15/12 + 1/1-31/3 + 1/4-13/7 + 
8/9-15/12 BASE - -

16-24/12 + 14-31/7 + 14/8-7/9 - 70 -
25-31/12 + 1-13/8 - - 220
Após 16/12/2018 - consulte-nos

Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. 
Em Kuala Lumpur e Malaca: Guia em Inglês. 
Do 5º ao 9º dia do circuito: Guia em Espanhol de 1/7 a 30/9;
Guia em inglês nas restantes datas.
Limite de 1 bagagem de porão + 1 bagagem de mão por pessoa.
É necessário enviar cópia do passaporte 14 dias úteis de ante-
cedência para obtenção de permissão e o mesmo deve ter uma 
validade superior a 6 meses. 
Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS052A

VOOS

ÉPOCAS A B C D

BERJAYA HOTEL LANGKAWI - RAINFOREST CHALET 
Preço Base Lisboa 1920 1990 1820 1885
Total com Taxas : 385 2305 2375 2205 2270
Supl. Quarto Individual 550 595 510 520
Supl. pessoa / noite :  16-24/2/2018 : 20

Supl. quarto / noite :  15/6-31/8 + 15-21/2 : 30
 23/12-6/1/2019 : 60

THE ANDAMAN LANGKAWI - DELUXE RAINFOREST
Preço Base Lisboa 2065 2135 1995 2060
Total com Taxas : 385 2450 2520 2380 2445
Supl. Quarto Individual 680 725 665 675
Supl. pessoa / noite :  14-21/2/2018 : 35

Supl. quarto / noite :  21/12-7/1/2019 : 200
 1-10/2/2019 : 60

A :  1/11-12/12 + 4-25/1/2018 + 4/2-31/3/2018
B :  26/1-3/2/2018
C :  1/4-31/5 + 1/10-21/12/2018 + 2/1-1/2/2019 + 7/2-31/3/2019
D :  1/6-30/9 + 22/12-1/1/2019 + 2-6/2/2019

TAXA TURÍSTICA - PAGAMENTO LOCAL

A partir de 1 de Setembro de 2017 entra em vigor uma nova taxa 
turística na Malásia. A mesma deverá ser paga diretamente aos 
hotéis e tem o valor orientativo de MYR10 por quarto/noite.
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