
 

O encanto do Laos 
 

 

 

  

 

Dia 1 – Luang Prabang 

Classificada pela UNESCO como Património da Humanidade, a capital do Laos é talvez a mais 

bem preservada cidade do sudeste da Ásia. A tranquilidade e encanto que se respira por todo 

o lado, a beleza dos seus cenários e a riqueza cultural concorrem para uma muito agradável 

estadia.  

Após a chegada ao aeroporto, recolha pelo nosso representante no Laos e transfer para o hotel. 

Subida dos 328 degraus do Monte Phousi, uma colina com templos e grandes estátuas budistas 



de onde se observa uma fabulosa vista sobre a cidade e o rio Mekong. À noite, visita do 

interessantíssimo mercado nocturno de rua, onde pode comprar artesanato muito bonito e 

original.  

 

 

 

Dia 2 – Pak Ou / Kuangsi 

Se quiser levantar-se cedo, poderá observar o ritual matinal da oferta de comida pela população 

aos monges vestidos com os seus trajes cor de laranja. 

Após o pequeno almoço, partida em barco ao longo dos rios Mekong e Nam-Ou na belíssima 

paisagem campestre do Laos, passando junto às aldeias observando as actividades diárias das 

pessoas locais. Paragem para visita das fascinantes grutas de Pak Ou, com as numerosas 

estátuas de Buda ali deixadas por peregrinos desde há muitos anos. 

 



 

 

 Em seguida observaremos a destilação tradicional do vinho de arroz em Ban Sanghai. Já no 

retorno a Luang Prabang, paragem nas belíssimas quedas de água de Khuang Si, onde poderá 

relaxar e banhar-se nas águas límpidas. Ali perto, poderá contactar com o meritório trabalho 

desenvolvido no Centro de Reabilitação de Ursos: em plena floresta são tratados animais alvo 

de aprisionamento e outros maus tratos, na maior parte vítimas de tráfico ilegal. Retorno a 

Luang Prabang. Tempo livre. 

 

  

 

Dia 3 – City tour em Luang Prabang 

Após o pequeno almoço partida para uma completa visita à bela cidade capital do Laos (cujo 

centro histórico está classificado pela UNESCO como Património da Humanidade), começando 

pelo interessantíssimo mercado de Phou Si, onde se vende um pouco de tudo… Em seguida 



vamos contactar com a rica cultura e património histórico da cidade, mesclados de edifícios 

coloniais do tempo da ocupação francesa e de magníficos templos budistas. Paragem no Wat 

Visoun (datado de 1513, reconstruído em finais do século 19) que alberga objectos religiosos 

e artísticos de incalculável valor. Continuação para Wat Xieng Thong, um fascinante templo 

budista construído em 1559 pelo rei Setthathirath junto à confluência dos dois grandes rios 

Mekong e Nam Khan. Em seguida, visita ao Palácio Real (oficialmente chamado Haw Kham), 

construído durante o período colonial francês para habitação do rei Sisavang Vong e sua família. 

Após a deposição da monarquia em 1975, o palácio foi transformado no Museu Nacional, com 

exposições versando a rica cultura do país. Continuação para o vizinho Wat Mai, construído em 

1796, o maior templo de Luang Prabang, com uma riquíssima decoração.  

 

  

 

 

Dia 4 – Luang Prabang / aeroporto 

Tempo livre para passear nesta belíssima cidade e fazer as últimas compras, antes do transfer 

para o aeroporto (em hora a agendar), para tomar o voo para o seu próximo destino – 

Vietname, Cambodja, ou, eventualmente, Portugal. 

 



 

 

PREÇO : 370 € 

 

 

Inclui:  

- Transfers e transporte terrestre privados, em veículo com ar condicionado; 

- Três noites de alojamento em quarto duplo, com pequeno almoço; 

- Viagens / bilhetes de barco; 

- Todas os bilhetes de entrada nos diversos locais e monumentos;  

- Guia em língua inglesa; 

- O melhor seguro de viagem do mercado. 

 

Não inclui: 

- Vistos de entrada (podemos ser nós a tratar); 

- Despesas pessoais. 

 

 

 

Nota importante :  

 

Este programa de viagem no Laos foi formatado para ser adicionado a qualquer um dos 

nossos programas para o Cambodja e para o Vietname (os quais poderá consultar no nosso 

site www.aventouras.com.pt, secção “Os nossos afectos”). No entanto, podemos realizar 

qualquer programa para o Laos (incluindo Vientiane), nos locais e tempo que desejar. 

 

 

 

 

http://www.aventouras.com.pt/

