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Notas muy importantes: 
- Xxxxxxxxxxx

Bangkok

Bangkok es la capital y 

la ciudad más grande de Thai-

landia. Se ubica en la ribera 

oriental del río Chao Phraya, 

cerca del Golfo de Thailandia. 

Posee una curiosa mezcla de 

estilos, con sus edificios rasca-

cielos futuristas yuxtapuestos a 

la exquisita belleza del Gran 

Palacio. 

Es una ciudad turbulenta y 

ruidosa cuyas calles parecen 

ester llenas de tránsito las 24 

horas del día, y cuyo centro 

atrae al público con los anun-

cios de neón y publicidad que hay por toda la capital. Aun así, 

Bangkok es una de las ciudades más bellas de toda Asia, donde 

podremos visitar monumentos y lugares tales como el Gran Pala-

cio, el Templo del Buda de Oro, el Templo del Buda Reclinado o 

el Templo de Mármol. 

Una compleja red de canales dio a la ciudad el apodo de la 

“Venecia del Este” en el tiempo en que todo el transporte era 

por barco. 

En sentido estricto, Bangkok no es el nombre de la capital, 

aunque los extranjeros lo usan universalmente. Realmente,  sig-

nifica “aldea de la ciruela silvestre”: es el nombre de una parte 

del lado Thon Buri del río. Los thailandeses llaman a la ciudad 

Krung Thep, que significa “la ciudad de los ángeles”.

Hotel em Bangkok/Categoria Quarto base quarto duplo n. extra

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 3 dias/2 noites 
(Saídas DIÁRIAS de 1 Janeiro a 31 Outubro 2019)

GRANDE PALÁCIO

         AEROPORTO 
         SUVARNABHUNI

MERCADO 
NOTURNO

         AEROPORTO 
         DONMUANG

     Hotel NOVOTEL SILOM 4*S 

     Hotel PULLMAN G 5* 

     Hotel ROYAL ORCHID SHERATON 5* 

     Hotel SHANGRI-LA 5*

Escritório POLITOURS em BANGKOK

Airport link

Cód. 13100AR

3 dias 
(2 noites de hotel) 

desde 285 USD

TEMPLO WAT ARUN

Q Novotel Silom 4*S  

1 Jan/31 Out 2019 Superior 285 59 

Deluxe 305 69 

W Pullman G 4*S  

1 Jan/31 Mar 2019 Deluxe 380 108 

Executive 459 147 

     1 Abr/31 Out 2019 Deluxe 350 93 

Executive 415 125 

E Royal Orchid  

Sheraton 5*  

1 Jan/31 Mar 2019 Deluxe Riverview 385 110 

Deluxe Premium Riverview 465 159
 

     1 Abr/31 Out 2019 Deluxe Riverview 355   97 

Deluxe Premium Riverview 420 127  

R Shangri-La 5*  

1 Jan/31 Out 2019 Deluxe 589 212 

Deluxe River 605 220

O preço inclui: 2 Noites no hotel selecionado, quarto standard; Regime de alojamento com café da 
manhã ; Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com assistência em espanhol; Visita de meio dia da 
cidade de Bangkok; Seguro de viagem. 

Nota Importante: CONSULTAR TARIFAS ESPECIAIS COM COTAS A BANGKOK A PARTIR DA ESPANHA.
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Em/desde KRABI  
(Incluem: traslados, almoço, água, entradas ao Parque Nacional e guia local de língua inglesa) 

Ilhas Phi Phi em barco.................................................................................... 60 USD 

Excursão a 4 ilhas em barco ............................................................................... 40 USD 

James Bond Discovery ......................................................................................... 55 USD 

Ilha Hong em barco............................................................................................... 48 USD

Em/desde PHUKET 
(Inclui: traslados, almoço e guia local de língua inglesa) 

Excursão as ilhas Phi Phi em lancha rápida............................................ 90 USD 

Visita de Phang Nga em barco e canoa ......................................................... 73 USD 

Show Phuket Fanta Sea ...................................................................................... 52 USD

Notas Importantes: Preços netos aproximados. Reserva e pagamento em destino. Algumas visitas são em inglês e precisam de mínimo de grupo. Consultar. 
                                      Nas ilhas da Tailândia (exceto Phuket) não está garantido o espanhol.
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Mercado flutuante e o jardim das rosas..................................................... 72 USD 

Excursão de dia completo. Saída por estrada para o mercado flutuante. Na chegada 
passeio em lancha por seus canais onde poderemos desfrutar de uma maravilhosa pai-
sagem típico tailandesa. Prosseguiremos para o mercado flutuante para almoçar. Pela 
tarde assistiremos a um espetáculo de danças tradicionais mais representativas da cul-
tura tailandesa. Regresso a Bangkok. 

Visita da cidade (com almoço) ......................................................................... 42 USD 

Saída para o cais para pegar uma lancha que nos levará a percorrer os canais de Bang-
kok desfrutando das vistas as margens do rio. Parada para visitar o emblemático tem-
plo de Wat Arun (Templo do Amanhecer). Prosseguiremos a rota para Wat Po (Templo 
do Buda reclinado). Almoço. Pela tarde, passeio pelo bairro Chinês onde poderão ver a 
atividade frenética do comercio e o contraste entre culturas. Visitaremos por último 
Wat Traimit (Buda de ouro), impressionante por ser de uma só peça e de 5,5 toneladas. 
Ao finalizar poderão escolher entre voltar ao hotel ou permanecer no centro de Bang-
kok. 

Jantar/Cruzeiro Chao Phraya Princess (com jantar) .................................. 52 USD 

Tomaremos um moderno cruzeiro para percorrer este emblemático rio que separa a 
cidade em duas, observando todos os edifícios e monumentos iluminados como o Palá-
cio Real, o templo do amanhecer… Durante o passeio será servido um jantar Buffet 
com comida internacional e oriental, com música ao vivo. Ao regresso traslado ao mer-
cado noturno de Patpong ou diretamente ao hotel. 

Jantar em Restaurante Vertigo (Andar 61 / Hotel Banyan Tree)................ 150 USD 

Traslados hotel/restaurante/hotel. Jantar sem bebidas. Rogamos consultar o menu. 

Palácio Real ......................................................................................................... 40 USD 

Visita do Grande Palácio, onde residiam os reis desde o ano 1782 e o templo onde se 
encontra a venerada imagem do Buda de Esmeralda, conhecida com o nome de Wat 
Phra Kaeo. 

Mercado Flutuante e Ponte sobre o rio Kwai (com almoço) .................. 75 USD 

Excursão de dia completo. Saída por estrada para o mercado flutuante. Na chegada, 
passeio em lancha por seus canais donde poderemos desfrutar de uma maravilhosa pai-
sagem típica tailandesa. Prosseguiremos para Kanchanaburi para visitar o museu de 
guerra JEATH. Pegaremos uma lancha para percorrer o rio e desfrutar de uma incrível 
paisagem até chegar a famosa ponte sobre o rio Kwai. Almoço em um restaurante flu-
tuante. Regresso a Bangkok. 

Kanchanaburi com Elefantes.......................................................................... 92 USD 

Saída pela estrada até a província de Kanchanaburi. Chegada ao acampamento onde 
teremos um primeiro contato com os elefantes. Realizaremos um trekking de 20 minu-
tos ao lombo de um deles. Seguiremos a aventura ajudando com seu banho diário. 
Seguidamente tomaremos uma lancha pelo rio até chegarmos a famosa ponte sobre o 
rio Kwai. Almoço. Pela tarde visita ao museu de guerra Jeath e finalmente ao cemité-
rio dos aliados. Regresso a Bangkok pela estrada. 

Templos de Bangkok + Ayuthaya (com almoço)......................................... 86 USD 
Visita de Wat Po, o famoso templo do Buda recostado de Bangkok, uma figura de 46 
metros de longo e 15 metros de altura. Seguidamente visita do templo do Buda de 
ouro, conhecido como Wat Traimit, de uma só peça. Saída até Ayutthaya. Almoço à 
chegada e visita dos mais famosos templos: Wat Prasisanphet e Wat Mahatat. Regres-
so a Bangkok.

Em/desde BANGKOK 

(Consultar nas páginas 114 e 115)

TAILÂNDIA

Ayuthaya•Kanchanaburi
•

Mercado Flutuante
▲

Rio Kwai▲

Bangkok•

Mercado 
Flutuante

●

Pattaya●Cha Am ●

Hua Hin ●

Koh Samed ●

PHUKET ●

KRABI
●

Ilhas


