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MALÁSIA E SINGAPURA

de Batik para assistir a uma demonstração de 
como os vários tipos de impressões batik são 
produzidas, assim como da Fábrica Real de 
artigos de estanho (a maior do mundo). Regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento.

4º DIA – KUALA LUMPUR / CAMERON 
HIGHLANDS (208 KMS / 3 HORAS)
Pequeno almoço no hotel. Saída em direção ao 
Norte para Cameron Highlands, antiga estancia 
de montanha dos britânicos, a região de maior 
altitude do país com os seus cerca de 1500 metros 
acima do nível do mar e famosa pelas plantações 
de chá. Nesta região encontrará famílias onde a 
sua sobrevivência depende do fabrico de cestos 
em bamboo, usados no transporte de vegetais. 
Paragem nas cascatas de Lata Iskandar e numa 
aldeia típica de tribos locais. Oportunidade 
para desfrutar de magnificas paisagens, 
verdejantes, com pomares, flores e vários tipos 
de plantações. Almoço em restaurante. Visita 
ainda a uma fábrica de chá e a um mercado 
local. Chegada a Cameron Highlands e instalação 
no Hotel Strawberry Park 4* ou similar. Jantar e 
alojamento.

5º DIA – CAMERON HIGHLANDS / IPOH / KUALA 
KANGSAR / PENANG (282 KMS / 5 HORAS)
Pequeno-almoço no hotel. De manhã visita ao 
mercado local, lugar exótico, cheio de cor e 
vida, onde se misturam vendedores de múltiplas 
etnias. Continuação para a Província de Perak, 
famosa pelas minas de estanho, templos 
escavados na rocha e os seus palácios. Em Ipoh, 
capital da província de Perak, visita de Perak 
Tong, templo chinês localizado dentro de uma 
gruta ricamente decorada com pinturas de cenas 
e crenças do confucionismo, taoísmo e budismo. 
Segue-se Kuala Kangsar, onde se verá o antigo 
Palácio Iskandariah, convertido em museu e 
Istana Kenangan, residência real, contruída em 
1926 para o Sultão Iskandar Shah. Este Palácio 
ficou inicialmente conhecido como Palácio 
do Vale, devido à sua localização. Foi a sua 
residência entre 1931 e 1933. Após a construção 
do Palácio Iskandariah foi somente utilizado para 
recepções. Visita da Mesquita Ubudiah (após 
aprovação da autoridade local) construída num 
estilo arquitectónico muito interessante que 
parece ter sido inspirado nos contos das “1001 
noites”. Almoço em restaurante. Travessia da 
Ponte Penang, a maior da Ásia e a 4ª mais longa 
do mundo, para a ilha de Penang. Após chegada 
a Penang, visita ao Templo das Serpentes, lar de 
algumas das cobras mais perigosas dos mundo, 

que são anestesiadas pelo incenso. Chegada 
ao Hotel The Wembley A St Giles 4* ou similar, 
jantar e alojamento.

6º DIA – PENANG
Pequeno-almoço no hotel. De manhã saída 
para visita da cidade de Georgetown, a capital 
da ilha de Penang, declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO em 2008. Destaque 
para o Forte Cornwallis, uma fortaleza construída 
pelos ingleses no séc. XVII; o Templo do Buda 
Reclinado, Wat Chayamangkataram (o 3º maior 
do mundo); seguido pelo Templo Kek Lok Si, 
também conhecido como o templo dos 1000 
Budas, construído em 1904. Continuação da 
visita no centro da movimentada cidade, com 
as suas lojas, edifícios e mansões características 
da época colonial britânica, entre muitos outros 
edifícios de arquitectura moderna. Visita da Casa 
Khoo Kong Si Clan, construída no séc. XIX, por 
um artesão chinês rico, e onde podemos admirar 
cenas típicas relacionadas com a genealogia de 
seus antepassados. A Casa do Clã foi um dos 
espaços usados para a rodagem do filme “Ana 
e o Rei”, com talha de alvenaria e madeira muito 
características. Almoço em restaurante. À tarde, 
visita ao famoso Jardim Botânico com uma das 
mais ricas e variadas espécies de flora e fauna da 
Malásia. Passeio ao longo da Pitt Street também 
conhecida como rua da harmonia. Aqui coabitam 
em plena harmonia igrejas, templos chineses, 
mesquitas e templos hindus. Passeio em trichaw, 
popular meio de transporte em Georgetown. 
Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

7º DIA – PENANG / PUTRAJAYA / MALACA (515 
KMS / 6 HORAS)
Após o pequeno-almoço no hotel, partida rumo 
a sul com destino a Malaca. Durante o nosso 
percurso faremos uma breve paragem para 
visitar a cidade de Putrajaya, Centro federal 
Administrativo da Malásia. Passeio através das 
suas largas avenidas, com vegetação luxuriante 
e parques que se vêm à entrada da cidade. 
Destaque ainda para o majestoso edifício do 
escritório do Primeiro Ministro e a sua residência. 
Visita à colorida Mesquita de Putra, um 
verdadeiro deleite arquitectónico que incorpora 
elementos arquitecturais do Turquistão, do 
Cazaquistão e de Marrocos. Passeio pelas suas 
calçadas pavimentadas e coloridas, assim como 
na graciosa de arcos na Praça de Putra. Visita ao 
Parque Eco, para observar as zonas húmidas a 
partir de uma plataforma. Almoço em restaurante. 
Continuação da viagem para Malaca – a “Cidade 

1º DIA – LISBOA / 
LONDRES / KUALA 

LUMPUR
Comparência no aeroporto 

de Lisboa 2 horas antes 
da partida. Assistência nas 

formalidades de embarque 
e partida pelas 11h00 em voo 

regular da British Airways com 
destino a Londres. Formalidades 

de transbordo e partida com 
destino a Kuala Lumpur. Noite e 

refeições a bordo.

2º DIA – KUALA LUMPUR
Chegada a Kuala Lumpur pelas 16h05, 

capital da Malásia. Kuala Lumpur, cidade 
moderna, vibrante e metropolitana. Em 

cerca de 130 anos, a cidade cresceu do 
seu território mineiro, húmido e lamacento 

para uma cidade de grandes edifícios. O 
que faz esta cidade ser única são os antigos 

edifícios coloniais que ainda se mantêm na 
área de Chinatown, enquanto enormes torres 
modernas vão crescendo à sua volta. Recepção, 
assistência e transporte ao Hotel Melia 4* ou 
similar. Restante tarde para descansar. Jantar e 
alojamento.

3º DIA – KUALA LUMPUR / GRUTAS BATU / 
KUALA LUMPUR
Após o pequeno-almoço no hotel, inicio da 
visita panorâmica desta moderna e encantadora 
cidade. Esta interessante visita vai revelar a 
beleza e charme do velho e novo Kuala Lumpur 
conhecida como a “Cidade Jardim das Luzes”. 
Aprecie o contraste dos magníficos arranha-céus 
em oposição aos edifícios dos tempos coloniais. 
Durante a visita destaque para o Memorial da 
Guerra, o Monumento Nacional, os Portões do 
Palácio do Rei, a Praça da Independência, o 
Supremo Tribunal, o Real Clube de Selangor (em 
estilo Tudor) e o centro de artesanato Karyaneka. 
Continuação da visita pelo edifício da Estação 
de Caminho de Ferro (em estilo mourisco), a 
Mesquita Nacional, o Centro Islâmico, o Museu 
Nacional, a Chinatown, a Mesquita Jamek, a 
Casa do Parlamento e os Jardins do Lago. Subda 
às Torres Petronas, concluídas em 1998 com 88 
andares e actualmente o sexto edifício mais alto 
do mundo (pronto), com 452 metros. Almoço 
em restaurante. De tarde visita das Grutas Batu. 
Subida dos 272 degraus que levam ao Santuário 
do Deus Krishna. Panorâmica sobre a cidade 
de Kuala Lumpur. Visita ainda de uma fábrica 



PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea em classe económica em voo 
regular da British Airways para o percurso Lisboa 
/ Londres/ Kuala Lumpur – Singapura / Londres 
/ Lisboa, com direito ao transporte de 23 Kgs de 
bagagem;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível 
(€ 312,54 à data de 13.12.2017 – a reconfirmar e 
atualizar na altura da emissão da documentação);
• Assistência e transporte privativo dos Aeroportos 
/Hotéis e vice-versa;
• 8 noites de alojamento em hotéis de 4 estrelas, 
com pequeno-almoço incluído;
• Programa de 11 dias em regime de pensão 
completa num total de 17 refeições (8 almoços e 9 
jantares);
• Circuito em autocarro de turismo com ar 
condicionado;
• Visitas de acordo com o itinerário, acompanhadas 
por guia local em espanhol, incluindo entradas nos 
monumentos visitados;
• Acompanhamento por representante da Tryvel;
• Seguro de viagem;
• Bolsa de documentação e Saco Tryvel;

PROGRAMA NÃO INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não estiver mencionado como 
incluído.
• Gratificações a guias e motoristas;
• Bagageiros nos hotéis;
• Despesas de caráter particular designados como 
extras.
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de Singapura. O cruzeiro passa por muitas pontes 
antigas, decoradas com candeeiros típicos, de outras 
épocas. Almoço em restaurante. Visita ao Templo 
de Thian Hock Keng, um dos mais antigos templos 
budistas-taoístas de Singapura, seguindo depois para 
a zona da Chinatown. Depois, dirigimo-nos à Rua 
Árabe, ponto histórico e fulcral da vida muçulmana 
em Singapura, famosa pelo seu comércio. Paragem 
num centro de artesanato local para observar de perto 
o trabalho dos artesãos. Visita à magnifica Mesquita 
do Sultão, ponto a não perder nesta zona, construída 
em 1928. A ultima visita, será do bairro conhecido por 
Pequena India e sentir a mistura dos cheiros, jasmim, 
incenso e especiarias. A ultima paragem será no 
Jardim Nacional das Orquídeas, localizado dentro do 
Jardim Botânico de Singapura, e que possui mais de 
60 mil espécies de orquídeas. Jantar e alojamento no 
hotel.

10º DIA - SINGAPURA / SENTOSA / SINGAPURA / 
LONDRES
Após o pequeno almoço no hotel, saída para o 
Monte Farber para passeio em teleférico até à Ilha 
de Sentosa. Daqui tem-se uma excelente panorâmica 
da cidade e mais uma vez do Skyline de Singapura. 
Entre no mundo das cores com a visita ao Parque das 
Borboletas e Reino dos Insectos, com mais de 1500 
borboletas de 500 espécies diferentes e mais de 
3000 espécies de insectos. Almoço em restaurante. 
De tarde visita ao famoso Gardens by the Bay. 
Descubra um mundo de maravilhas no premiado 
jardim, com mais de 500 mil plantas de mais de 2200 
espécies. Recriando o clima mediterrânico, fresco e 
seco, o Flower Dome apresenta 9 jardins diferentes 
de seis continentes – Baobás, Árvores Garrafas, 
Jardins Coloridos, representando a Austrália, a África 
do Sul, a América do Sul, a Califórnia, o Mediterrâneo, 
Olivais e um campo com exposição de plantas em 
mudança de flores. Na Floresta Húmida, explore as 
terras altas no meio de orquídeas, plantas carnívoras 
e samambaias da região Tropical Montane, com uma 
das mais altas cascatas interiores do mundo, com 
35 metros de altura. Bem como a descoberta das 
seguintes 7 zonas: Lost World, Cloud Walk, Treetop 
Walk, Crystal Montain, Earth Check e Secret Garden. 
Jantar em restaurante local. Transporte privativo ao 
Aeroporto. Formalidades de embarque e partida às 
23h15 em voo da British Airways para Londres. Noite 
e refeições a bordo.

11º DIA - LONDRES / LISBOA
Chegada a Londres, formalidades de transbordo e 
continuação da viagem, rumo a Lisboa. Chegada a 
Lisboa pelas 10h15.
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 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO

2.200€

SUPLEMENTO 
QUARTO INDIVIDUAL

450€

Histórica” – com um legado 
que remota há 600 anos, 

desde os Sultanatos Malaios 
até as influências portuguesas, 

holandesas e inglesas. Chegada 
ao Hotel Hatten 4* ou similar, 

jantar e alojamento.

8º DIA –MALACA / SINGAPURA (272 
KMS / 4 HORAS)

Pequeno almoço no hotel. De 
manhã, visita de Malaca com alguns 

monumentos característicos da época 
colonial, destacando entre outos, as 

Ruínas da Igreja de S.Paulo, onde foi 
sepultado S.Francisco Xavier, a Porta de 

Santiago e a Igreja de S.Pedro. Em seguida, 
visita ao Templo Cheng Hoon Teng, o mais 

antigo templo chinês da Malásia e a Mesquita 
Kampung Kling. Breve passeio a pé pela 

pictoresca Rua do Jonker, para admirar as lojas 
de antiguidades e do Baba & Nyonya Museum. 

No final da visita paragem em Butik China, o 
maior cemitério chinês fora da China. Almoço em 
restaurante. Após o almoço partida com destino a 
Singapura. Chegada no fim da tarde ao Hotel Park 
Clarke Quay 4* ou similar. Jantar e alojamento.

9º DIA –SINGAPURA
Pequeno-almoço no hotel. Saída do hotel para 
descobrir esta enorme e moderna metrópole e 
para aprender acerca da história de Singapura e 
do relacionamento com os japoneses durante a 
Segunda Guerra Mundial. Inicio da visita com Bukit 
Chandu, um bungalow colonial que foi restaurado e 
que abriga agora artefactos expondo e partilhando 
com os visitantes, como cerca de 1400 soldados se 
defenderam heroicamente contra 13000 soldados 
do exercito japonês. Continuação para o Old Fort 
Factory, edifício histórico aberto em 2006 e que foi 
o local de rendição dos ingleses aos japoneses em 
15 fevereiro de 1942. Visita à cidade passando pela 
zona Bairro Cívico, pela Pandang, o Cricket Club, o 
histórico edifício do Parlamento, o Supremo Tribunal 
e a Câmara Municipal. A próxima paragem será no 
Parque Merlion e desfrutar das impressionantes vistas 
da Marina Bay. Não perca esta oportunidade de tirar 
fotos com o Merlion, estátua que representa uma 
criatura mitológica que é parte leão e parte peixe. De 
seguida, embarque num típico barco “bumboat” para 
efectuar cruzeiro ao longo do histórico rio Singapura 
e deslumbrar-se com o contraste entre a arquitectura 
antiga e o moderno skyline com impressionantes 
arranha-céus. Admire os magníficos edifícios 
governamentais que reflectem a herança colonial 


