
TÂILANDIA 111POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2019 - AMÉRICA LATINA

Cód. 13216IR

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) base 
quart duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã, 5 almoços e 3 jantares. 
- Percurso terrestre segundo o programa em veículos com ar 
condicionado (carro, micro-ônibus ou ônibus). 
- Visitas segundo itinerário com guias locais de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assistência em espanhol na Tailândia por telefone 24 h. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa Não Inclui: 
- Vistos (consultar detalhes); taxas de emissão de bilhetes; taxas 
de saída de aeroportos; gastos pessoais; bebidas; gorjetas, etc.

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
- Bangkok: Novotel Fenix Silom 4* (quarto superior) 
- Ayuthaya: Kameo 4* (quarto deluxe) 
- Sukhothai: Treasure 4* (quarto superior) 
- Chiang Rai: Le Riverie 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe garden view) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe)

Tâilandia:  

DATAS DE SAÍDA 2019/2020 

- Saídas SEGUNDA-FEIRA e QUARTA-FEIRA

Dia 1º Bangkok 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Regis-
tro e entrada no quarto as 14h00min 
horas. Alojamento. 

Dia 2º Bangkok 
• Café da manhã. 
Visita do Grande Palácio, onde resi-
diam os reis desde o ano de 1782 e 
do templo onde se encontra a vene-
rada imagem do Buda de Esmeralda, 
conhecida com o nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre (consultar possibili-
dade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento. 

Dia 3º Bangkok/Mercado Flutuante/ 
Rio Kwai/Ayuthaya 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída pela estrada. Parada no camin-
ho para ver o famoso mercado de 
trens, ao lado dos trilhos do trem, 
onde poderemos ver como eles des-
montam o mercado em questão de 
segundos para abrir caminho para o 
trem, e pouco depois eles voltam a 
montá-lo. Continuaremos em dire-
ção ao mercado flutuante. Na che-
gada, passeio em barco pelos seus 
canais, onde poderemos desfrutar de 
uma maravilhosa paisagem típica tai-
landesa. Continuaremos em direção 
à província de Kanchanaburi. Che-
gada e visita da ponte sobre o rio 
Kwai. Prosseguiremos a Ayuthaya, 
segunda capital do Reino do Sião e 
declarada Patrimônio da Humanida-
de pela UNESCO. Visita do templo 
Chai Wattanaram. Continuação até 
o hotel. Alojamento. 

Dia 4º Ayuthaya/Angthong/ 
Khampeang Phet/Sukhothai 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Começaremos o dia com a visita dos 
templos de Wat Yai Chaimongkol e 
Wat Mahatat. Continuaremos para 
Angthong para visitar o templo 
onde se encontra a imagem do Buda 
mais alto do mundo (93 m de altura). 
Prosseguimos até Kampeang Phet, 
anteriormente extensão da antiga 

capital, Sukhothai, também patrimô-
nio da humanidade. Chegada e visi-
ta das ruínas dos templos. Conti-
nuação a Sukhothai. Alojamento. 

Dia 5º Sukhothai/Lampang/Payao/ 
Chiang Rai 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Saída para visitar as ruínas arqueo-
lógicas da primeira capital do Reino 
de Siam. O reino de Sukhothai se 
considera como a idade de ouro da 
civilização thai, e a arte religiosa e a 
arquitetura da época se consideram 
como as mais clássicas dos estilos 
thai. A capital original estava rodeada 
por três fortificações concêntricas e 
dois fossos salvos por quatro portas. 
Visita do parque histórico desta 
antiga capital e seus templos mais 
importantes. Continuação até Lam-
pang. Visita do templo de Pratat 
Lampang Luang. Prosseguiremos 
para o Lago Payao, para desfrutar de 
uma bonita paisagem. Seguiremos 
para Chiang Rai. Chegada, jantar e 
alojamento. 

Dia 6º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Café da manhã + almoço. 
Saída para visitar o “Triângulo de 
Ouro” a área onde se unem três paí-
ses, Tailândia, Laos e Mianmar, dividi-
dos pelo rio Mekong e antigamente 
importante centro de tráfico de Ópio. 
Visita do Museu do Ópio. Seguida-
mente realizaremos um passeio de 
lancha pelo rio Mekong e desfruta-
remos de uma linda paisagem dos três 
países, entrando em águas de Mian-
mar e Laos. Seguiremos com a visita 
do templo branco de Wat Rong-
khung. Continuação até Chiang 
Mai, a Rosa do Norte e a cidade mais 
importante da região. Suas origens se 
remontam ao reino Lanna no século 
XIII. A cidade antiga se encontra rode-
ada por um fosso e está murada. Che-
gada e visita do Templo Doi Suthep 
símbolo da cidade a 1.053 metros de 
altura e importante centro de peregri-
nação. Alojamento. 

Dia 7º Chiang Mai 
• Café da manhã + almoço. 

Saída para visitar um acampamen-
to de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir cada recanto 
deste acampamento. Continuare-
mos com o banho dos elefantes, ver 
como eles jogam a água e se deixam 
escovar por seus cuidadores. Em 
seguida desfrutaremos de um espe-
táculo 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 pes-
soas), no meio de uma selva e paisa-
gem encantadora. Continuaremos 
com a visita ao enclave onde exis-
tem várias tribos como a tribo das 
orelhas furadas e as famosas mulhe-
res girafa. Caminharemos pela cida-
de onde poderemos ver as casas 
onde moram e a escola, etc. À tarde, 
visita do centro de artesanato de 
Chiang Mai, onde são fabricadas 
joias e pedras preciosas, seda, guar-
da-chuvas, esculturas em madeira e 
móveis de teca. Alojamento. 

Dia 8º Chiang Mai 
• Café da manhã. 

Na hora prevista traslado ao aero-
porto de Chiang Mai.
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POLITOURS
8 dias 

(7 noites de hotel) 

desde 1.280 USD

Suplementos (por pessoa) 

Por hotel Pullman 4*S em Bangkok (hab. deluxe, 2 noites)................................... 69 

Noite extra em Chiang Mai ..................................................................................... 95 

Por visita do Santuário Nature Park (troca visita Campamento de Elefantes) ..... 149 

 Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde .. 32

1 Abril a 30 Setembro 2019 ........................................................... 1.280 
Suplemento por quarto individual ...................................................................... 515 

1 Outubro 2019 a 31 Março 2020.................................................. 1.390 
Suplemento por quarto individual ...................................................................... 545

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas) 
em quarto duplo

TEMPLO WAT RONGKHUNG - CHIANG RAI

PONTE SOBRE O RIO KWAI - KANCHANABURI

Chiang Saen 
(Triángulo de Ouro)
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HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ + 
5 ALMOÇOS + 3 JANTARES 

e 13 VISITAS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Cruzeiro com Jantar em Bangkok 

- Massagem 2 horas 
- Presentes locais


