
Turismo na Ásia: Destinos e 

Experiências Incríveis 
 

Quando iniciamos o nosso planejamento para fazer aquela viagem inesquecível, logo 

pensamos em destinos tradicionais como as maravilhosas praias brasileiras, Estados 

Unidos ou Europa. Mas, e se eu te contar que existem destinos incríveis no bom e velho 

continente asiático? 

 

A Ásia é o maior continente do planeta terra, são 49 países e mais de 4 bilhões de 

habitantes. E devido a toda a sua imensidão o continente tem a nos oferecer destinos 

incríveis e de tirar o fôlego, além de atender a todos os gostos. 

 

 

Principais Pontos de Interesse e porque Viajar para a Ásia 

 

Se você quer conhecer um pouco mais sobre o que é possível encontrar no continente 

asiático e porquê começar a planejar a sua viagem, acompanhe este texto. 

 

Praia e Água Fresca 

 
Ilhas Maldivas 

 

Se você gosta de praia cenários paradisíacos e tranquilidade, você precisa visitar as ilhas 

Maldivas. O complexo é formado por mais de 1000 ilhas e 26 atóis, com areias brancas e 

mar azul cristalino de águas quentes. 

 



Já pensou em ficar hospedado em chalés dentro do mar, dormir e acordar com o barulho 

das águas e com uma vista privilegiada? Parece até roteiro de filme romântico, não é 

mesmo? Se é o que você sempre sonhou, as Ilhas Maldivas te esperam de braços abertos. 

 

Outras opções incríveis para quem curte uma praia são as ilhas das filipinas e as 

maravilhosas praias da tailândia. Com tanta opção, fica difícil escolher um só destino. 

 

Turismo Religioso 

Agora, se você está em busca de conhecer templos e uma rica cultura religiosa, a Ásia é o 

lugar certo para você. É no continente asiático que você encontrará, Jerusalém. A cidade é 

conhecida mundialmente como "a Terra Santa", lá você poderá conhecer templos e 

conhecer detalhes sobre a história e os caminhos percorridos por Jesus. 

 

 
Angkor Wat 

 

Na Ásia você ainda encontrará templos luxuosos e intrigantes como o templo de Angkor 

Wat, no Camboja que foi eleito entre as 7 maiores maravilhas do mundo e os imponentes 

templos da Tailândia. Assim como o Taj Mahal, também considerado uma das maravilhas 

do mundo e os espetaculares templos japoneses. 

 



 
Templo do Céu 

 

Na China você terá a oportunidade de conhecer a Muralha da China, com seus 21.196 

quilômetros de comprimento que permitem a sua visão até mesmo do espaço e o Templo 

do Céu com seus 38 metros de altura e beleza o imponente templo é considerado 

patrimônio mundial da Unesco. 

 

 

Gastronomia e Pratos Típicos 

 
Culinária Asiática 



Outro ponto interessante ao conhecê no continente asiático é aproveitar a sua culinária. 

Formada na maior parte por frutos do mar, temperos e especiarias o velho continente vai ter 

surpreender no quesito paladar! Engana-se quem pensa que por lá só há sushi. :) 

 

 

Melhor Época para Conhecer a Ásia 

 

Que os destinos asiáticos prometem excelentes experiências, não há dúvidas, mas qual a 

melhor época para viajar? 

 

Essa pergunta é muito difícil de ser respondida, pois o tempo é algo realmente imprevisível. 

Basicamente no continente asiático existem duas estações, a seca e a chuvosa. Acredito 

que você não queira encarar as fortes chuvas e ventos asiáticos, conhecido como período 

de monções, não é mesmo? Então a sugestão é programar a sua visita ao continente entre 

os meses de Janeiro a Março. 

 

A dica leva em consideração que a temporada de chuvas inicia-se entre abril e maio e 

pode-se estender até dezembro em algumas partes do continente. 

 

Conclusão 

 

Como você pode perceber vale e muito a penas viajar para a Ásia, o continente reserva 

surpresas e encantos inesquecíveis que você só encontrará lá! É a certeza de uma viagem 

para ficar guardada na memória. 

 


