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Tailândia
Roteiro de viagem Tailândia
Conhecer a Tailândia é como abrir a cortina para um novo mundo. Nesse pacote seremos
capazes de absorver os cheiros, cores, sabores a cada passo, sempre numa intensidade maior do
que esperamos. Essas sensações inéditas proporciona a cada viajante a sensação de ser o
primeiro a pisar cada palmo de areia branca, selva ou asfalto . O segredo do sucesso do país
campeão do turismo no Sudeste Asiático está no mix perfeito entre cultura, hedonismo e
exotismo. Ao sul, as praias de Koh Phi Phi e Phuket, entre muitas outras, entregam um extenso
cardápio de prazeres mundanos, distribuídos em vastos trechos de areia fina e branca, cercados
de cenários cuja beleza chega a ser insultante. Ao norte, este país budista expõe a sua
espiritualidade à flor da pele em cidades sagradas como Ayutthaya e nos templos de Chiang Mai,
Na frenética Bangcoc, o frenesi tailandês atinge o seu auge, numa das metrópoles mais
fascinantes do planeta onde vivem, entre templos, arranha-céus e luzes de néon, 6 milhões de
pessoas. (by Viagen e Turismo)

DIA 1 – BANGKOK
Chegada a Bangkok. Assistência no aeroporto e traslado para o hotel. Registo e entrada para o
quarto as 14,00 h.. Alojamento
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DIA 2 – BANGKOK
Visita do Grande palácio, onde residiam os reis desde o ano de 1782 e o templo onde se
encontra a venerada imagem do Buda de Esmeralda, conhecida pelo nome de Wat Phra Kaeo.
Tarde livre. (Consultar possibilidade de visitas opcionais em destino). Alojamento.
DIA 3 – BANGKOK/CHIANG RAI
Saída em voo de linha regular para Chiang Rai. Chegada e visita do famoso Triângulo de
Ouro, onde se limitam os três países, Tailândia, Laos e Mianmar. Passeio de barco no Rio
Mekong entrando em águas de Myanmar e de Laos. Visita do museu do Opio. Almoço. ,
Continuaremos em direção à fronteira com Myanmar no distrito de Maesai, onde há um importante
mercado com produtos procedentes de Myanmar. Regresso ao hotel. Tempo livre. Jantar e
alojamento.
DIA 4 – CHIANG RAI/CHIANG MAI
Saída por estrada para Chiang Mai, a "Rosa do Norte" e a cidade mais importante da região. As
suas origens remontam ao Reino de Lanna no século XIII. A cidade antiga é cercada por um fosso
e é murada. Em rota parada para visitar o emblemático templo branco Wat Rongkhun.
Continuação para Chiang Mai. Visita do Templo Doi Suthep, símbolo da cidade a 1.053 metros
de altura, é um importante centro de peregrinação. Almoço. À tarde, visita do centro de
artesanato de Chiang Mai, onde são fabricadas joias e pedras preciosas, seda, guarda-chuvas,
esculturas em madeira e móveis de teca. Alojamento.
DIA 5 – CHIANG MAI
Saída para visitar um acampamento de elefantes. Tempo livre para caminhar e descobrir cada
recanto deste acampamento. Continuaremos com o banho dos elefantes, ver como eles jogam a
água e se deixam escovar por seus cuidadores. Em seguida desfrutaremos de um espetáculo
inesquecível, onde se coloca em prática as habilidades destes incríveis animais, como pintar, jogar
futebol, tocar a gaita e transporte de materiais pesados. Na continuação passeio através da
selva nas costas de um elefante 45 minutos (2 pessoas), no meio de uma selva e paisagem
encantadora. Continuaremos com a visita ao enclave onde existem várias tribos como a tribo das
orelhas furadas e as famosas mulheres girafa. Caminharemos pela cidade onde poderemos ver as
casas onde moram e a escola. Almoço. Tarde livre. Alojamento.
DIA 6 – CHIANG MAI/ PHUKET ou KRABI
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Fim da viagem para quem optou por finalizar a viagem em Chiang Mai.
Para os que optaram por continuar a viagem para Phuket ou Krabi, na hora indicada traslado ao
aeroporto para pegar um voo (não incluído) com destino a praia escolhida (Phuket ou Krabi,
segundo o caso direito ou com escala em Bangkok). Chegada, traslado ao hotel e alojamento.
DIA 7 E 8 – PHUKET ou KRABI
Dias livres a sua disposição. Possibilidade de contratar excursões opcionais. Alojamento no hotell.
DIA 9 – PHUKET ou KRABI
Na hora prevista nos trasladaremos ao aeroporto.

PACOTE INCLUI:
Tour de: 6d/5n
- 5 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares).
- 2 em Bangkok + Triângulo de Ouro: 1 noite em Chiang Rai com pensão completa + 2 noites em
Chiang Mai com meia pensão em quarto standard.
- Visitas indicadas no programa com chofer/guia acompanhante em espanhol.
- Visita do Grande Palácio com guia local de língua espanhola.
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto.
- Assistência permanente de língua espanhola.
- Seguro de viagem na Tailandia.
Tour de 9d/8n
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) base quarto duplo standard com
banheira e/ou ducha.
- 8 cafés da manhã, 3 almoços e 1 jantar (sem bebidas).
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- Percurso terrestre segundo programa em veículos com ar condicionado (carro, micro ônibus ou
ônibus).
- Visitas segundo itinerário com guias locais em espanhol.
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com guia de língua espanhola, exceto nas Ilhas Tailandesas.
- Assistência em espanhol por telefone 24 horas.
- Seguro de viagem na Tailandia.

DATAS DE SAÍDA 2018
- Saídas TERÇAS-FEIRAS e SEXTAS-FEIRAS

HOTEIS PREVISTOS OU SIMILARES:
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (quarto superior)
- Chiang Rai: Legend 4*S (quarto superior)
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (quarto de luxo)
- Phuket: Katathani 4*S (quarto de luxo)
- Krabi: Dusit Thani 4*S (quarto de luxo)
- Koh Samui: Pavillion 4*S (quarto de luxo jacuzzi suíte)

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO EM DOLARES AMERICANOS ( Mínimo 2
pessoas)

01/Abr a 25/ Out
Duplo
Supl. Individual

Base 6D/5n
960,00
379,00

Phuket 9D/8n
1300,00
699,00

8n

Krabi 9D/8n
1290,00
750,00

Suplementos
Voo Bangkok/Chiang Rai e Chiang Mai/Phuket ou Krabi (neto e aproximado) ...............................
320
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (contratar ao reservar) desde... 32
Este Programa Não Inclui:
- Taxas de emissão de bilhetes; gastos pessoais; bebidas; gorjetas, etc.
Notas e condições
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-Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).
-Rogamos Consultar “Notas Importantes”, requisitos de visto e dados úteis sobre a Tailândia.
-Por razões técnicas a ordem das visitas pode ser alterada sem aviso prévio, bem como substituir
algumas delas por outras, mantendo, em qualquer caso, o conteúdo do programa.
- A terceira cama em quartos triplos é uma cama extra.
- As excursões opcionais são reservadas e pagas no destino.
- Consultar preços a partir de 25 de outubro de 2018.
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