Tailândia a seu Alcance
Ref: C 4011

8 dias desde 995 $
Dia 01 - Bangkok
Chegada a Bangkok e traslado ao hotel. Resto do dia livre. Hospedagem.
Dias 02 e 03 – Bangkok
Café da manhã e hospedagem. Dias livres na cidade. Em destino serão informados do dia exato das visitas:
- “Visita à cidade e seus templos. Saida de ônibus do hotel para fazer um passeio pelas principais avenidas de Bangkok até chegarmos ao
movimentado bairro de Chinatown onde faremos nossa primeira parada: Templo Wat Traimit ou Templo do Buda Dourado e que abriga uma
imagem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. Continuação para o Templo Wat Pho ou Templo do Buda Reclinado, um dos maiores do mundo
com 46 metros de comprimento e em cujos pés encontramos uma gravação espetacular de 108 imagens que retratam ações positivas do
budismo. De volta ao hotel, visita a fábrica estadual de pedras preciosas.
- “Visita ao Mercado Flutuante e Mercado do Trem”. Partida para Mae Klong, onde poderemos ver o “Mercado do Trem”. Continuação para o
mercado flutuante de Klong Dammersaduak, é considerado o mercado mais importante da Tailândia. Chegada e passeio em barca pelos canais
até o mercado onde desfrutaremos de tempo livre. Regresso a Bangkok. Hospedagem.
Dia 04 – Bangkok – Ayutthaya – Phitsanulok
Café da manhã. Partida para Ayutthaya, antiga capital do Siam. Visita da poderosa cidade que foi destruída pelos birmanos e que hoje, é
Património da Humanidade da UNESCO: Wat Mahathat; Wat Phra Sri Sanphet e Wat Yai Chai Mongkol. A seguir, iremos para a cidade de Ang
Thong onde podemos visitar o Templo Wat Muang, famoso por abrigar a figura do maior Buda sentado da Tailândia e o nono maior do mundo
com quase 100 metros de altura. Almoço. Continuação para Phitsanulok, um dos principais lugares da peregrinação do país. Chegada ao hotel.
Hospedagem.
Dia 05 – Phitsanulok – Sukhothai – Chiang Rai
Café da manhã. Partida para visitar um dos parques históricos mais importantes por seus restos arqueológicos, Sukhothai, Património da
Humanidade pela UNESCO. Continuação para o norte do pais até Lampan onde desfrutaremos das vistas do Lago Payao. Almoço. Chegada a
Chiang Rai. Hospedagem.
Dia 06 – Chiang Rai – Chiang Mai
Café da manhã. Partida para a fronteira conhecida como Triângulo de Ouro, onde Tailândia, Birmânia e Laos estão somente divididos pelo rio
Mekong. Visita a Casa de Ópio. Visitas ao Templo Wat Rong Suea Ten (Templo Azul) e Ao Templo Wat Rong Khum (Templo Branco). Almoço.
Continuação para Chiang Mai. Hospedagem.
Dia 07 – Chiang Mai
Café da manhã e traslado para o acampamento de elefantes onde veremos uma demonstração de sua força e habilidade. Teremos nosso safári
apoiado por elefantes começará, ao longo do leito do rio e da selva até chegarmos a um enclave onde tribos de diferentes etnias coexistem,
entre as quais as impressionantes Mulheres Girafa se destacam. Visita a um jardim de orquídeas. Almoço. Pela tarde, subida a montanha Doi
Suthep para visitar seu templo e desfrutar das maravilhosas vistas da cidade. Regresso ao hotel. Hospedagem.
Nota: Se você não quiser visitar o acampamento de elefantes pode escolher, com um custo extra, para realizar “HD Eco Valley e Mulheres Girafa”
(65$ p/pax) o “FD Kanta Elephant Sanctuary” (145$). Ambos com guia de língua inglesa.
Dia 08 – Chiang Mai – Cidade de origem

Café da manhã. Traslado ao aeroporto. Fim de nossos serviços.

Extensões Phuket, Krabi ou Phi Phi (4 dias)
É possivel, opcionalmente, adicionar as extensões desde Chiang Mai para algum dos destinos arriba indicados. Consultem nas paginas 62-63.

Datas de início:
Terças
Del 04/Mai al 26/Out de 2021

Saídas garantidas mínimo 2 pax.
Preços por pessoa em USD
04/Mai al 26/Out

Cat. Estándar
Em duplo
Sup. Sgl
995
385

O preço inclui:
- Traslados de chegada e partida.
- 3 Noites em Bangkok, 4 noites circuito.
- Visitas e excursões indicadas por tour regular, com guia de fala espanhola.
- Hospedagem e café da manhã em Bangkok e meia pensão no circuito.
- Visita descritas no itinerário.
- Guias locais de fala espanhola e entradas às visitas mencionadas.
- Seguro de viagem.
O preço não inclui:
- Qualquer serviço não especificado em "O preço inclui".
- Suplemento por jantar de gala obrigatório nos dias 24 e 31 de dezembro. Por favor, consultem.

Hotéis previstos (ou similares):
Cidade
Cat. Estándar
Cat. Primeira
Bangkok
Narai Bangkok 4*
Holiday INN Silom 4*
Phitsanulok
Topland 4* (Superior)
Chiang Rai
Wiang Inn 3* Sup.
Grand Vista 4*
Chiang Mai
The Empress 3* Sup.
Holiday INN 4*

Cat. Primeira
Em duplo
Sup. Sgl
1.125
545

