
Paraíso da Camboja 8 dias 

Destinos: Phnom Penh - Siem Reap (Angkor) - 
Sihanoukville 

Aspectos destacados 

 Complexo de Angkor 

 Capital de Phnom Penh 

 Paraíso de Sihanoukville 

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: Phnom Penh - Siem Reap, 
Siem Reap - Sihanoukville 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Phnom Penh chegada 
Dia 2: Passeio por Phnom Penh - Siem Reap 
Dia 3: Siem Reap - Angkor 
Dia 4: Siem Reap - Angkor 
Dia 5: Siem Reap - Sihanoukville 
Dia 6: Sihanoukville 
Dia 7: Sihanoukville 
Dia 8: Sihanoukville - 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 Phnom Penh (G) 
Bem-vindos no aeroporto de Phnom Penh por guia e 

motorista. À tarde, começamos a visitar o Palácio Real, 
construído pelo rei Norodom em 1870, e o Pagode de 
Prata. Em seguida, visitar Templo de Wat Phnom, onde 
pode desfrutar do pôr do sol. Alojamento em Phnom 
Penh. 
 
Dia 2: Phnom Penh – Siem Reap (C, A, G) 
Café da manhã no hotel, uma visita a Museu de Tuol 
Sleng (S-21). Esta antiga escola foi usada como uma 
prisão pelas forças de segurança de Pol Pot. Mais de 
17.000 pessoas detidas em S-21 foram levados para o 
campo de extermínio de Choeng Ek para ser executadas. 
Em seguida, visitar  “o campo de morte” de Choeng Ek 
(15 km ao sul de Phnom Penh). Entre 1975 e 1978, cerca 
de 17.000 homens, mulheres, crianças e bebés foram 
detidos e torturados na prisão S-21 e transportados para o 
campo de extermínio de Choeng Ek. Visitar o mercado 
russo de Toul Tom Pong. Depois, traslado ao aeroporto, 
tomando voo para Siem Reap. Alojamento em Siem Reap. 
 
Dia 3: Siem Reap (C, A, G) 
Café da manhã, visitar Angkor Thom, o Portão Sul de 
Angkor Thom, templo de Bayon que, construído a partir do 
final do século 12 ao início do século 13 pelo rei 

Jayavarman VII e é composto por 54 torres, o templo de 
Phimeanakas, Terraço de elefantes e terraço do rei Leper,  

em seguida, visitar Ta Prohm. Descobrir Angkor Wat, os 
maiores templos no mundo e abrange uma extensão em 
torno de 200 km². À noite, andar de Tuk Tuk (tipo de táxi 
mais comum no Camboja) para pessear na cidade de 
Siem Reap. Alojamento. 
 
Dia 4: Siem Reap (C, A, G) 
Café da manhã, visitar a aldeia flutuante de Chong 
Khneas, localizada a 10 quilômetros ao sul de Siem Reap. 
Tomamos um passeio de barco de madeira no lago Tonle 
Sap, o "Grande Lago" do Camboja, um dos maiores da 
Ásia. Nós passamos o resto do tempo de visitar o 
"Chantiers Ecoles - Les Artisans d' Angkor " que oferece 
treinamento para jovens cambojanos. Vamos dirigir ao 
distrito Pouk cerca de 15 quilômetros a oeste da cidade de 
Siem Reap para visitar a fazenda de seda, onde você 
pode ver todo o processo de criação de seda. No caminho 
de volta, visite o Baray Ocidental que fornecia água para o 
cultivo intensivo de terras ao redor de Angkor. Alojamento 
em Siem Reap. 
 
Dia 5: Siem Reap - Sihanoukville (C, G) 
Café da manhã, tempo livre, traslado ao Sihanoukville. 
Chegada Sihanouville, check in no hotel. Tempo livre. 

Alojamento em Sihnaoukville. 
 
Dia 6: Sihanoukville (C) 
Tempo livre em Sihanoukville. 
 
Dia 7: Sihanoukville (C) 
Tempo livre em Sihanoukville. 
 
Dia 8: Sihanoukville – Phnom Penh saída (C) 
Café do manhã, tempo livre, traslado ao Phnom Penh. 
Tomando voo para seu próximo destino. 
 

Fim do nosso serviço. 
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Detalhes 


