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“Tailândia, Reino de Siam”
8 Dias
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Visitando: Bangkok / Ayutthaya / Phitsanulok / Sukhotai / Chiang Rai / Chiang Mai
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TAILÂNDIA
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Dia 1º (Dom): Bangkok
Chegada no aeroporto de Bangkok e traslado
ao hotel (check-in após às 14h00 pm.) tempo dia
livre. Realizaremos uma visita guiada com o guia
pela cidade. Jantar e acomodação no hotel.
Dia 2º (Seg): Bangkok
Café da manhã. Visita pela manhã para fazermos um tour das principais avenidas em Bangkok, cruzando a movimentada Chinatown para
chegar ao centro histórico da cidade, onde
visitaremos o templo de Wat Pho, conhecido
por abrigar uma das maiores Budas reclináveis
mundo, e depois continuação o Wat Benjamabophit ou comumente chamado de Templo de
Mármore. Almoço, visita à fábrica de pedras
preciosas e retorno ao hotel. Possibilidade de
realizar una excursão opcional (P+) ao Grande
Palácio. Visita do impressionante complexo
do grande palácio símbolo da cidade e antiga
residência oficial do rei e considerado um dos
mais belos do mundo para a sua decoração requintada e a visita de Wat Phra Kaew ou templo do Buda de Esmeralda, o mais importante
de toda a Tailândia. Pela noite, jantar dançante
em um restaurante com ambiente tradicional e
menu de degustação da famosa gastronomia
tailandesa acompanhado por um espetáculo de
danças tradicionais protagonizada por bailarinas
com movimentos peculiares. Em seguida, vamos
seguir para o bar mais exclusivo, o SIROCCO,
localizado no piso 64 do Hotel Lebua para desfrutar das belas vistas noturnas da cidade no terraço que é impressionante ao ar livre. Retorno
ao hotel. Acomodação no hotel
Dia 3º (Ter): Bangkok
Café da manhã. Dia libre para disfrutar da cidade e realizar compras. Almoço, jantar e acomodação no hotel. Possibilidade de realizar una
excursão opcional (P+) ao Mercado flutuante e
o Mercado de trem com almoço no Jardim das
Rosas, seguimos para a cidade de Mae Klong,
onde veremos um mercado curioso instalado
nas mesmas trilhas do trem. Se o tempo e a sorte
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Bangkok

permitir, podemos ver como o trem atravessa o
mercado e em tempo recorde, os comerciantes
coletam todos os seus produtos. Depois seguimos ao mercado flutuante de Klong Damnersaduak. Chegaremos a um pier nas imediações do
mercado flutuante e de lá vamos embarcar para
realizar um passeio de barco a motor através
para chegar ao mercado onde desembarcar e
com tempo livre para explorar seus produtos e
Desfrutar da atmosfera animada. Em seguida,
vamos para o jardim de rosas, um enorme recinto natural, onde vamos almoçar e conhecer
as diferentes tradições e momentos da vida
tailandesa e terminar a tarde com um pequeno
show. Retorno a Bangkok e traslado ao hotel.
Acomodação no hotel.
Dia 4º (Qua): (Bangkok / Ayutthaya /
Phitsanulok
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro arqueológico por excelência do país e antiga capital do Reino do Siam. Visitaremos seu complexo
arqueológico declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO. Ayutthaya é uma mostra
vestígios da importância e riqueza patrimonial
deste país. Em continuação seguimos Wat Phra
Prang Sam Yot, um famoso santuário conhecido
pelo grande número de macacos que vivem no
templo. Vamos então deixar para Phitsanulok,
uma cidade localizada no coração da Tailândia
e considerado um dos mais importantes centros
de peregrinação budista no país. Durante a viagem, vamos testemunhar a mudança na paisagem, tornando-se cada vez mais exuberante e
verde. Almoçaremos no caminho e chegada a
Phitsanulok, jantar e acomodação no hotel.
Dia 5º (Qui): Phitsanulok /Sukhotai /
Chiang Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos nos
dirigiremos ao Templo Wat Phra Putthachinarat
onde realizaremos uma oferenda aos monges e
viver de perto um dos aspectos mais emblemáticos da cultura tailandês. Após o café da manhã,
saída para o Parque Arqueológico de Sukhotai.
Declarada Património da Humanidade pela

UNESCO pela sua incrível beleza, sendo a estrela
da visita deste dia. Continuação para Chiang Rai
desfrutando durante o caminho das maravilhosas
vistas. Almoço no caminho e chegada em Chiang
Rai. Tempo livre e acomodação no hotel.
Dia 6º (Sex): Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Saída até o “Triangulo de Ouro”
do rio Mekong, que abraça áreas da Tailândia,
Laos e Birmânia. antigamente dedicadas ao
tráfico de ópio. Consequentemente aproveitaremos a realizar da visita no “Museu do Ópio”
e conhecer um pouco mais sobre o seu cultivo e
influência na região. e posteriormente saída até
Chiang Mai. Parada no caminho no espetacular
e contemporâneo Templo Branco (Wat Rong
Kun em tailandês). onde a cor branca significa a
pureza. Os aldeões acreditam que Buda cruzou
a ponte do templo para pregar o dogma pela
primeira vez. Almoço, chegada a Chiang Mai,
Jantar e acomodação no hotel.
Dia 7º (Sab): Chiang Mai
Café da manhã Dia libre a sua disposição. Almoço e Jantar no hotel. Uma boa opção é visitar um o acampamento dos elefantes (P+).
localizado no meio da selva, onde veremos
uma demonstração de sua força e habilidade
extraordinária. Em seguida, começaremos o
nosso safari em elefante seguindo o leito do rio
e atravessando a vegetação densa. Almoço e
seguidamente visitaremos uma plantação de orquídeas onde podemos testemunhar sua beleza
incomparável. Retorno ao hotel e tempo livre.
Acomodação no hotel.
Dia 8º (Dom): Chiang Mai / Bangkok
Café da manhã. Manhã livre. Disposição do
quarto até 12h00. Em horário apropriado traslado ao aeroporto para embarque em voo de retorno. Fim dos nossos serviços. Até uma próxima
viagem.
$

Suplemento Voos internos
(sujeito a modificações)

Voo Chiang Mai / Bangkok : Por pessoa NETO 75 $

SI

O Tour Inclui

• Traslados Aeroporto-Hotel-Aeroporto.
• Transporte em veículo com ar condicionado
conforme indicado no itinerário.
• Acomodação nos hotéis previstos ou similares
em apartamento duplo
• Regime com Pensão completa como indicado
no itinerário.
• Serviço de guia idioma espanhol em tour
regular.
• Seguro de assistência Mapaplus.
NO

Não inclui

• Nos Visitas ou excursão não mencionadas no
itinerário.
• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos,
seguros, nenhuns extras nos hotéis etc.
• Voo interno Chiang Mai-Bangkok.
Notas Importantes
• El orden de las visitas puede verse modificado.
Los almuerzos y las cenas podrán ser indistintamente en hoteles o restaurantes. Viaje sujeto
a condiciones especiales de contratación y
anulación, ver condiciones generales.
Pacote Plus
195 $ INCLUI 2 EXTRAS

EXTRAS

• Bangkok : Grade Palácio: Excursão de tarde
com visita ao Grande Palácio de Bangkok e
o Templo do Buda de Esmeralda, Mercado
Flutuante: Excursão ao curioso mercado instalado sobre os trilhos de trem e o mercado
flutuante de Klong Damnersaduak em barco.
Inclui almoço.
• Chian Mai: Acampamento de Elefantes.
Excursão a um acampamento de elefantes
situado na selva, com passeio com elefantes
e com visita a uma plantação de orquídeas.
Inclui almoço.
• O preço especial do PACOTE PLUS de excursões será válido somente se reservar quando
contratar a viagem. No destino só pode ser
reservado separadamente e estará sujeito à
disponibilidade, ver Nota importante na página 6 “visitas e excursões”.
Hotéis previstos ou similares
Cidade

Preço por Pessoa em $ USA em Apartamento Duplo

$

Temporada
Iti. M2903
Temporada única

Duplo

1.240

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições Gerais

Suplemento Individual

340

Hotéis 3*/4*

Bangkok

Furama 4*

Phitsanulok

Topland 3*

Chiang Rai

Wiang Inn 3*

Chiang Mai

The Empress 4*

Mapamundi para dois: Circuito
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