
Essenciais do Laos 5 dias 

Destinos: Vientiane - Nam Ngum 

Aspectos destacados 

 Capital de Vientiane 

 Luang Prabang 

 Pak Ou - Khuang Si 

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 - Luang Prabang 
Dia 3: Luang Prabang - Pak Ou 
Dia 4: Luang Prabang - Khuang Si 
Dia 5: Luang Prabang saída 
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Excluindo:  

• Seguro 
• Vistos 
• Bebidas e gorjetas 
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos 
pessoais  
• Jantar de Gala 
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Dia 1: Chegada a Vientiane (G) 
Ao chegar, bem-vindos pelo guia e motorista, traslado 
para visitar Vientiane - a cidade da lua - uma antiga 
cidade localizada no canto do braço esquerdo do Mekong, 
a maior cidade e a capital do Laos. À tarde, visitar os 
seguintes lugares de Vientiane:  
+ Os museus  religiosos de Wat Sisaket: o templo mais 
antigo que sobreviveu da Guerra Siamesa de 1828 e 
contém mais de 8000 estátuas de Buda.  
+ Wat Ho Prakeo: a antiga casa-templo da estátua de 
Buda de Esmeralda ou Pra Keo, mas hoje em dia fica 
uma coleção de estátuas de Buda, antiguidades e 
artefatos encontrados em torno de Vientiane. 
+ That Luong Stupa: o monumento mais importante de 
Laos que foi construído para cobrir o stupa original, 
contendo uma pequena parte do esterno do Buda. 
+ Patouxay (Arco do Triunfo): foi construído recentemente 
na comemoração daquelles que morreram durante as 
guerras do passado e hoje em dia é o símbolo de 
Vientiane. 
 
Dia 2: Vientiane – Luang Prabang (C, G) 
Café da manhã no hotel. Se tiver tempo, visitar o mercado 
de manhã, é o maior centro comercial de Vientiane. 
Traslado ao aeroporto Wattay para tomar o voo a Luang 
Prabang, a primeira capital do antigo reino de Lane Xang, 

o centro da vida religiosa de Laos e hoje em dia é a 
cidade Patrimônio Mundial. Chegando a Luang Prabang, 
Traslado ao hotel e check-in. À tarde, visitar a cidade 
sagrada dos templos, onde existem cerca de cinquenta 
igrejas na cidade e nos seus arredores: 
 
+ Wat Visoun: o templo do século XVI serve como um 
pequeno museu de artefatos religiosos. 
+ Wat Aham: o templo do século XIX, cujas duas figuras 
de guardiões ao pé da escada representam dois 
personagens de Ramayana - Hanuman, o deus macaco 
Yaksa. 
+ Wat Xiengthong: o templo do século XVI, mais do que 
quaisquer templos em Luang Prabang, resume toda a 
elegância e graça de arquitetura Luang Prabang. 
+ A colina de Phousi: 328 passos levará-los ao topo da 
colina de Phousi que domina o horizonte de Luang 
Prabang, com as vistas paranômicas em torno de Luang 
Prabang. 

Dia 3: Luang Prabang – Caverna de Pak Ou (C, G) 
Café da manhã no hotel. Traslado para visitar a caverna 
Pak Ou. Os santuários de Pak Ou consistem em duas 

grandes cavernas, muitos repositórios de milhares de 
imagens de Buda, que vão de simples centímetros a dois 
metros de altura. No caminho, as aldeias típicas de Laos 
só são vísíveis atrás de uma tela de folhagem. As canoas 
finas flutuantes na costa, varas de bambu e os flutuadores 
marcando a localização das redes e as armadilhas para 
peixes. A primeira paragem será na proibição Muangkeo, 
uma aldeia conhecida por uísque de arroz tradicional, ou 
seja, Laoh-Khao destilado. O almoço é servido em um 
restaurante na praia. Voltar a Luang Prabang à tarde e 
continuar visitando Bang Xangkhong, uma cidade 
conhecida pela fábrica de madeira de papais e também a 
seda de Laos com corantes naturais. 
 
Dia 4: Luang Prabang – Cachoeira de Khuang Si (C, G) 
Café da manhã no hotel. Traslado para visitar cachoeira 
de Kwangsi, bonita rodeada pela preservação do Parque 
Nacional. Parar no caminho para visitar o mercado Talad 
Phosy e também Ban Na Oune, uma pequena aldeia do 
grupo da tribo H'mong, mais conhecido dos grupos 
minoritários de Laos. Antes de chegar à cachoeira de 
Kwangsi, visitar a outra aldeia do grupo minoritário Khmu, 
chamada Ban Tha. O almoço é servido na sombra perto 
da cachoeira de Kwangsi. Tempo para relaxar e dar um 
mergulho na água fria antes de voltar a Luang Prabang à 
tarde. O resto do tempo será para visitor várias lojas de 
artesanato, incluindo os talheres e também o mercado dos 
H’mong na cidade, onde poderá apreciar algumas obras 
do bordados das mulheres dos H’mong.  
 
Dia 5: Saída de Luang Prabang (C, G) 
Café da manhã no hotel, traslado para visitar cidade: o 
Museu Nacional, o Palácio Real, onde a coleção dos 
valores é armazenada incluindo a famosa estátua de Buda 
Prabang, recebidos dos dignitários estrangeiros... Se o 
tempo permite, em seguida, terá o resto do dia livre para o 
seu descobrimento pessoal da adorável cidade. Traslado 
ao aeroporto de Luang Prabang para tomar o voo ao seu 
país.  
 

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

Sítio Web: www.viajeindochina.com 

Detalhes 


