Singapura

03 dias | 02 noites

Roteiro
Dia 1 | Singapura
Chegada ao aeroporto de Singapura, recepção pelo guia e traslado ao hotel. Resto do dia livre.
Hospedagem.
Dia 2 | Singapura
Café da manhã no hotel. Saída para visita a Singapura, começando com passeio pelo distrito
cívico por Padang, o Cricket Club, a Câmara do Parlamento, a Suprema Corte e a Prefeitura.
Também visitaremos o Merlion Park, onde veremos o mascote turístico, o Merlion. Em segundo
plano, podemos observar o trabalho estrutural do arquiteto visionário Moshe Safdie, o Marina
Bay Sands Hotel em toda a sua grandeza. A próxima parada será em um dos templos mais
antigos e importantes de Hokkien, o Templo Thian Hock Keng, seguido de uma visita ao Jardim
Nacional das Orquídeas, no Jardim Botânico de Singapura. A visita de Little India completa o
caleidoscópio cultural com suas ruas movimentadas que exibem especiarias aromáticas e
exóticas, lojas coloridas de guirlandas de flores, vendedores de vegetais e casas de curry
movimentadas. Por fim, vamos no Tekka Center, que é parte mercado de produtos frescos,
parte centro de alimentos e parte shopping. Retorno ao hotel. Hospedagem.
Dia 3 | Singapura
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado privado para o aeroporto para embarque
no voo de retorno.

O programa inclui
•
•
•
•
•
•

02 noites de hospedagem
Café da manhã diário;
Passeios e traslados privados, conforme itinerário;
Guia local em inglês (Sup. para guia em espanhol: USD 550)
Refeições conforme indicado no itinerário (bebidas não incluídas);
Kit Mercatur Premium.

O programa NÃO inclui
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passagem aérea internacional;
Impostos de Fronteira (aprox. USD 52 – sujeito a câmbio)
Assistência viagem;
Taxas aeroportuárias;
Despesas com documentação;
Visto para Jordânia e passaporte;
Excesso de bagagem;
Antecipação no horário de chegada (early check in);
Prorrogação no horário de saída (late check out);
Refeições e bebidas não mencionadas;
Passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Entradas aos locais de visitação durante os passeios e excursões sugeridas e/ou opcionais;
Extras de caráter pessoal como: lavanderia, telefonemas, bebidas, alimentação extra,
gorjetas e tudo que não estiver mencionado como incluído no roteiro.

Observações:
• Valores vigentes para viagens realizadas até março 2022, com base em duas pessoas
viajando juntas;
• Caso não haja disponibilidade nos hotéis citados, realizaremos nova cotação com opções
similares;
• É de responsabilidade do viajante possuir a documentação adequada conforme destino de
viagem (passaporte/identidade, conforme exigências do país, vistos de entrada e
permanência, vacinas necessárias e assistências de viagem obrigatórias).
• Obrigatório certificado internacional da vacina da febre amarela.
Formas de pagamento:
30% do valor total + taxas em geral – Em até 5x s/ juros nos cartões de crédito (Visa,
Mastercard, Amex e Elo).

Hotel previsto (ou similar) e valores em dólares, por pessoa, a partir de:
Período

Duplo

Single

Orchard Hotel
(Hab. Grand Deluxe)

1044

1256

Mandarin Oriental
(Hab. Ocean View – standard)

1069

2023

Valores com base em duas pessoas viajando juntas. Valores e lugares sujeitos a
disponibilidades e alterações. Consulte-nos sobre outros tipos de tours, itinerários, datas,
categorias de hotéis e valores. Valor não inclui IRRF, fornecido no ato da reserva.

