
Escala de Vientiane 3 dias 

Destinos: Vientiane - Nam Ngum 

Aspectos destacados 

 Capital de Vientiane 

 Lago Nam Ngum 

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 
• Refeições mencionadas no programa 

Resumo de viagem 
Dia 1: Chegada Vientiane 
Dia 2: Vientiane - Nam Ngum 
Dia 3:  Vientiane saída 
 

Telefone: 84-4 3872 1873                     Fax: 84-4 3872 1874                        Email: consultores@viajeindochina.com    

Sítio Web: www.viajeindochina.com 

Excluindo:  

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

Detalhes 
Dia 1: Chegada a Vientiane (G) 
Bem-vindos no aeroporto pelo guia e motorista. Traslado ao hotel e 
check-in. À tarde, fazendo um passeio por Vientiane, visitando os 
museus religiosos Wat Sisaket, o templo mais antigo que 
sobreviveu da guerra Siamese de 1828 e seu claustro contém mais 
de 8000 estátuas de Buda; Wat Ho Prakeo, a antiga casa-templo 
da estátua de Buda de Esmeralda ou Pra Keo; That Luang Stupa, o 
monumento mais importante em Laos, que foi construído para 
cobrir o stupa original, contendo um pequeno pedaço do osso do 
peito de Buda; Patouxay (Arco do Triunfo), construíndo 
recentemente para comemorar aqueles que morreram durante as 
guerras no passado e hoje é considerado como a marca da terra 
de Vientiane. 
 
Dia 2: Vientiane – Lago Nam Ngum (C, A, G) 
Café da manhã no hotel. Visitar do mercado de manhã, é o centro 
commercial mais grande em Vientiane. Depois, traslado ao lago 
Nam Ngum (a 90 km ao norte), com centenas de pequenas ilhas. 
Fazendo algumas paragens no caminho para visitar uma fábrica de 
sal caseiro, onde o sal é extraído a partir da aldeia de Ban Bor. À 
tarde, fazendo um passeio por 1 hora de barco para ver a 
panorâmica das pequenas ilhas. No caminho de volta a Vientiane 
ao longo da Estrada No. 13. visitar Ban Phone, onde a maioria das 
pessoas tecendo cestas de bambu, fazendo mesas de jantar e 
destilando uísque de arroz tradicional. Antes de voltar a Vientiane, 
um passeio curto em Vang Xang onde encontra as esculturas de 
pedra de Buda escondidas na floresta desde o século XI. 
 
Dia 3: Saída de Vientiane (C, G) 
Depois do café da manhã, tempo livre até hora de saída, traslado 
ao aeroporto Wattay para tomar o seu voo de saída.  
 

Fim do nosso serviço 


