
Descobrir o Camboja 6 dias 

Destinos: Siem Reap (Angkor) - Phnom Penh 

Aspectos destacados 

 Complexo de Angkor 

 Capital de Phnom Penh 

Incluindo:  

• Guia falando espanhol com muitas experiências 
• Transporte do/ao aeroporto  
• Privadas viagens e transferências mencionadas 
pelo moderno veículo com ar condicionado, os 
barcos 
• Entradas e permissões da excursão para todas 
as visitas que se mencionam no programa 
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da 
manhã diária em quarto duplo 
• Passagen aérea: Siem Reap - Phnom Penh 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Siem Reap chegada 
Dia 2: Complexo Angkor 
Dia 3: Ta Prohm 
Dia 4: Banteay Srei 
Dia 5: Siem Reap - Phnom Penh 
Dia 6: Phnom Penh saída 
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Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 



 

Dia 1: Chegada a Siem Reap (C, G) 
Bem-vindo no aeroporto de Siem Reap pelo guia e 
motorista para deslocar ao hotel de Siem Reap. Tempo 
livre e alojamento em Siem Reap. 
 
Dia 2: Descobrir Angkor Thom – Bayon – Angkor Wat 
(C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar as ruínas 
antigas maravilhas com o Portão do Sul de Angkor Thom, 
que são famosas pela sua série de rostos humanos 
colossais esculpidos em pedra, o impressionante Templo 
de Bayon, o Gabinete Real, Phimeanakas, o Terraço de 
elefante, o Terraço do Rei Leproso, o maior templo de 
Angkor Wat. Esta obra-prima arquitetônica foi construída 
no século 12 e tem uma área de aproximadamente 210 
hectares. Fazendo um passeio ao redor deste enorme 
edifício, conhecendo muitas galerias com colunas, 
bibliotecas, pavilhões, pátios e lagoas cheias de água que 
reflete o templo altaneiro. Alojamento em Siem Reap. 

Dia 3: Explorar Ta Prohm (C, G) 
Café da manhã no hotel e hoje começaremos visitando a 
selva coberta o templo de Ta Prohm – é uma vista 
incrível. Há enormes figueiras e trepadeiras gigantes que 
se abraçam nas fundações de pedra da estrutura dando a 
impressão de criação do homem sendo recuperada pelas 
forças poderosas da natureza. Explorar esta obra-prima, 
bem como alguns dos templos circulantes incluindo 
Banteay Kdei, Sra. Srong, Ta Keo, Thommanon e Chau 
Tay Tevado. O grande circuito com Preah Khan, Kravan, 
Neak Pean, Krol Ko, Ta Som, Mebon Orriental e Pre Rup, 
onde você poderá desfrutar o pôr do sol. Alojamento em 
Siem Reap. 
 
Dia 4: Banteay Srei – Banteay Samre – Aldeia de 
Choueng Kneas (C, G) 
Café da manhã no hotel antes de sair da cidade. Visitar 
um templo de pedra pavimentada recentemente e bem 
preservada de Banteay Srei. No caminho parar na aldeia 
de Preah Dark e continuar com uma visita ao templo de 
Banteay Samre decorado com as cenas impressionantes 
de alívio de Vishunu bem como lendas de Krishna. Mais 
tarde, fazendo um passseio de Tuk Tuk (um tipo de carro  

mais comum em Camboja) à aldeia Choueng Kneas, onde 

toma um barco para visitar a vida quotidiana dos pobres 
de Camboja, juntamente com as escolas, os restaurantes, 
os hospitais e muito mais no grande lago flutuante de 
Tonle Sap. Alojamento no hotel em Siem Reap. 
 
Dia 5: Siem Reap – Visitas de Phnom Penh (C, G) 
Café da manhã no hotel. Deslocando ao aeroporto para 
tomar um vôo curto a Phnom Penh. Traslado para visitar 
ao Palácio Real. O Palácio foi inaugurado em 1870 
debaixo do rei Norodom e agora contém a Residência 
real, a Salão do Trono, o Pagode de Prata, e outros 
edifícios. O Pagode de Prata (Wat Preah Keo Morokat) é 
um dos sítios mais visitados da cidade e oferece uma 
exposição de objectos budistas e históricos de valor 
inestimável. O Pagode chamado assim pela sua estrutura 
de mais de 5.000 telhas de prata cobrindo o chão no 
templo. Em seguida visitar o Museu Toul Sleng (conhecido 
como S21) e o campo dos mortes de Choueng Ek, que é 
cerca de 35km da cidade. Caminhar ao longo do rio para 
desfrutar o ar fresco antes de voltar ao hotel. Alojamento 
no hotel em Phnom Penh. 
 
Dia 6: Saída de Phnom Penh (C, G) 
Café da manhã no hotel. Tempo livre para o seu próprio 
descobrimento e as últimas compras. Deslocando ao 
aeroporto de Phnom Penh para tomar o seu vôo de saída. 
 

Fim do nosso serviço 
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Detalhes 


