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Descrição
Description

Itinerário / Itinerary
Itinerário Detalhado
Detailed Itinerary

1º Dia Portugal / Kuala Lumpur
Comparência no aeroporto, 180 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Kuala Lumpur, via uma cidade de ligação.
Jantar e noite a bordo.
2º Dia Kuala Lumpur
Assistência à chegada e transporte ao hotel. Resto do dia livre. Alojamento.
3º e 4º Dia Kuala Lumpur
Dias livres, que podem ser aproveitados para visitar a cidade de Kuala Lumpur, onde se destaca a Mesquita Nacional, Estação de comboios de arquitectura Mourisca,
Royal Selangor Club e ainda as imponentes Torres Petronas. Em alternativa poderá fazer uma visita a Malacca, expoente das influências Portuguesas no Oriente
bem presentes nesta região histórica. Alojamento.
5º Dia Kuala Lumpur / Taman Negara
Após o pequeno-almoço, partida em direção a Kuala Tahan. Chegada e almoço no restaurante Seri Mutiara. Resto da tarde livre para relaxar. Após o jantar, início da
caminhada noturna na selva. Oportunidade única para apreciar as vistas e sons únicos de plantas e animais noturnos. Regresso ao hotel e alojamento.
6º Dia Taman Negara
Após o pequeno-almoço, início da caminhada em direção ao Monte Teresik, para descobrir os segredos naturais da flora e fauna da floresta. Após o almoço, partida
de barco em direção a Lata Berkoh. Oportunidade para desfrutar de um passeio cénico e relaxante ao longo do rio Tahan, um afluente que nasce em Gunung Tahan,
o ponto mais alto da Península da Malásia. Paragem no Santuário Tenor Fish para apoiar uma boa causa adotando um peixe de água doce como parte do projeto de
eco-conservação de Taman Negara. Possibilidade de participar na alimentação dos peixes e/ou fazer snorkelling. Continuação da viagem. Após mais 10 minutos de
barco e uma curta caminhada, a recompensa será um mergulho refrescante na piscina natural ?Jacuzzi Pool?. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
7º Dia Taman Negara / Kuala Lumpur / Langkawi
Após o pequeno-almoço, manhã livre para desfrutar do resort. Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto de Kuala Lumpur e partida para Langkawi.
Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
8º e 9º Dia Langkawi
Dias livres para desfrutar das praias malaias ou para participar em excursões.
10º Dia Langkawi / Kuala Lumpur / Portugal
Em hora a combinar localmente, transporte ao aeroporto e embarque em voo de regresso a Portugal, via Kuala Lumpur e uma cidade de ligação. Noite a bordo.
11º Dia Portugal
Chegada e fim da viagem.

Inclui no Preço Base / Includes Base Price
Passagem aérea em classe económica de acordo com o itinerário
Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa
Alojamento nos hotéis indicados ou similares em regime de pequeno-almoço
2 Almoços e 2 Jantares no Parque de Taman Negara
Visitas e actividades referidas no itinerário como incluídas, com guia em inglês
Taxas hoteleiras e IVA
Assistência 24 horas em caso de emergência
Seguro Multiviagens
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Não Inclui no Preço Base / Not Included in Base Price
Extras de carácter pessoal
Bebidas às refeições
Taxas de registo do Departamento de Vida Selvagem e taxa de câmara vídeo ou fotográfica
Taxas de aeroporto, segurança e combustível
Visitas opcionais
Taxa Turística de 10.00 MYR por quarto e por noite, sujeito a alteração
Imposto de saída (aprox. 20.00 MYR por pessoa em classe económica e 150.00 MYR por pessoa em classe executiva, sujeita a alteração
Seguro de Proteção Covid
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