Angkor

Reinos da Tailândia e Camboja

A partir de 1.730$
10

11 Dias
Visitando: Bangkok / Rio Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok
/ Chiang Rai / Chiang Mai / Siem Reap

Saídas 2020 / 2021
A BANGKOK
2020-2021
Quartas-Feiras: 1 Jan - 30 Abr e 29 Out 20 - 30 Mar 2021
Terças-feiras: 1 Mai - 23 Out 2020

Dia 1º: Bangkok
Chegada à Bangkok e traslado ao hotel (check-in
após às 14h.) Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 2º: Bangkok
Café da manhã. Visita de manhã para fazer um
passeio pelas principais avenidas de Bangkok,
atravessando o movimentado bairro de Chinatown, onde faremos nossa primeira parada: o
templo Wat Traimit ou mais conhecido como
Templo de Buda dourado e abrigando uma
imagem de Buda de 5 toneladas de ouro maciço. Nossa próxima parada será o Templo de
Wat Pho ou Templo do Buda Reclinado, um dos
Budas reclinados maiores do mundo, com 46
metros de comprimento e em cujos pés encontramos uma gravura espetacular de 108 imagens
representando ações positivas do budismo.
Retornando ao hotel visita a fábrica de pedras
preciosas do estado. Resto de Dia livre. Acomodação no hotel.
Dia 3º: Bangkok / Rio Kwai
Café da manhã. Saída para a província de Kanchanaburi, conhecida pela famosa ponte sobre
O rio Kwai. Visita do Museu e cemitério da guerra, passeio de barco no rio Kwai até a ponte
com tempo livre para atravessar a pé e passear.
Saída para o incomum trecho ferroviário conhecido como “Hellfire Pass”, um passo construído
em tempo recorde pelos prisioneiros de guerra
aliados. Almoço, traslado ao hotel no rio Kwai e
tempo livre. Alojamento Acomodação no hotel.
Dia 4º: Rio Kwai / Ayutthaya / Phitsanulok
Café da manhã. Saída para Ayutthaya, centro
arqueológico por excelência do país e antiga
capital do Reino do Sião. Visitaremos seu complexo arqueológico declarado Patrimônio da

INTRODUÇÃO
Viagem muito interessante na qual iremos conhecer sem dúvida o mais
interessante da Tailândia e Camboja. Depois de sua movimentada capital,
Bangkok, vamos à selva nas proximidades do rio Kwai, onde pegaremos um
barco para acessar a cabana. Vamos pegar o trem da morte por uma hora.
Em seguida, visitaremos a antiga capital do Reino do Sião: Ayuttaya. No
caminho para o norte, visitaremos o templo mais sagrado de Pitsanulok. As
grandes capitais norte Chiang Mai e Chiag Rai, onde além de ver seus templos e tribos, vamos dar um passeio de elefante pela selva. O complemento
perfeito para esta viagem é visitar a antiga capital do reino Khemer, que tem
mais de 8 séculos, cuja herança se manifesta em Angkor, com seus famosos
templos únicos, alguns dos quais ainda estão sob a selva.

Humanidade pela UNESCO. Em seguida, iremos a Phitsanulok, considerado um dos mais
importantes centros de peregrinação budista
do país. Almoço e chegada pela tarde. Acomodação no hotel.
Dia 5º: Phitsanulok / Sukhotai / Chiang
Rai
De manhã cedo, e para quem quiser, iremos
para a periferia do hotel para fazer 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. Almoço e parada no espetacular lago de Phayao.
Vamos chegar em Chiang Rai à tarde. Tempo
livre e acomodação no hotel.
Dia 6º: Chiang Rai / Chiang Mai
Café da manhã. Saída até o “Triangulo de
Ouro” do rio Mekong, que abraça áreas da
Tailândia, Laos e Birmânia. Visita do “Museu do
Ópio” e posteriormente saída até Chiang Mai.
Parada no caminho no espetacular e contemporâneo Templo Branco (Wat Rong Kun em
tailandês). Almoço e chegada a Chiang Mai.
Acomodação no hotel.
Dia 7º: Chiang Mai
Café da manhã e traslado ao acampamento
dos elefantes, localizado na selva. Depois de
um pequena exposição começará nosso safári
nas costas de um elefante, seguindo o leito do
rio e atravessando a densa vegetação da selva
até chegar a um enclave onde vivem juntas tribos de diferentes etnias do país, entre as quais
destaca as impressionantes mulheres girafa.
Almoço e visita uma plantação de orquídeas.
Retorno a Chiang Mai e visita ao conhecido

Templo Doi Suthep, de onde podemos apreciar
Chiang Mai em todo o seu esplendor. Acomodação no hotel.
Dia 8º: Chiang Mai / Siem Reap (Camboja)
Café da manhã. Traslado para o aeroporto e partida em voo para Siam Reap (vôo não incluído).
Chegada, boas vindas no aeroporto e traslado
ao seu hotel. Restante do dia livre. Acomodação
no hotel.
Dia 9º: Siem Reap
Café da manhã. Visita do Portão Sul com as
suas impressionantes estátuas, a antiga capital
de Angkor Thom, Bayon única pelas suas 54
torres decoradas com 200 rostos sorridentes,
Baphoun, os Phimeanakas e os terraços do
Rei Leproso e dos Elefantes. Almoço. À tarde,
visitaremos o templo de Angkor Wat “Uma
maravilha do mundo”, considerado entre os
historiadores da arte como o primeiro exemplo de arquitetura e arte clássica Khmer e o
templo Pre Rup se o tempo permitir. Acomodação no hotel.
Dia 10º: Siem Reap
Café da manhã. Visita do pequeno circuito: Ta
Keo, Ta Prom (um dos mais espetaculares), Bantey Kdey, Eastern Mebon, protegido em suas esquinas por esculturas de elefantes e Srah Srang.
Almoço. À tarde, visitaremos Bantey Srei “A Cidade das Mulheres” do século X considerada a
jóia da arte clássica Khmer e Bantey Samre. Acomodação no hotel.
Dia 11º: Siem Reap
Café da manhã. Manhã livre. Traslado para o aeroporto e partida em voo para seu próximo destino. Fim dos nossos serviços. Até uma próxima
viagem!

Temporada

Categoria C

Categoria B

Categoria A

Iti. MM813
01 Jan / 31 Mar 20

Duplo

Sup. Indv.

Duplo

Sup. Indv.

Duplo

Sup. Indv.

1.730

500

1.910

675

2.325

1.035

01 Abr / 22 Set 20

1.760

445

1.940

620

2.290

910

23 Set 20 / 31 Mar 21

1.805

475

1.985

670

2.370

975

*Viagem sujeita a cláusulas especiais de cancelamento. Consulte Condições
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O Tour inclui

• Transfer de chegada e partida com transporte
com ar condicionado.
• Acomodação nos hotéis planejados (ou
similar).
• Café da manhã e refeições diárias, de acordo com
o programa em hotéis ou restaurantes locais.
• Ingressos para as visitas mencionadas.
• Seguro de Assistência Mapaplus.
NO

O Tour não inclui

• Gastos pessoais, como bebidas, gorjetas, vistos, seguros, lavanderia assim como chamadas
telefônicas.
• Outras refeições não mencionadas no itinerário.
• Vistos
Notas Importantes
• Mínimo 2 passageiros.
• Horário de entrada / saída dos hotéis são
13h00 -14h00 e 11h00 – 12h00 respectivamente.
• Consultar suplementos de Natal e Ano Novo.
Suplemento Voos internos

$

(sujeito a modificações)

Suplemento voos internos Chiang Mai / Siem Remp 75 $ neto
Suplemento voos internos Siem Remp / Bangkok: 85 $ neto

Hotéis previstos ou Similares
Cidade
Bangkok
Río Kwai
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Siem Reap

Categoria C
Narai 4*
Resotel 3*
Topland 3*
Wiang Inn 3*
The Empress 4*
Somadevi Angkor 4*

Cidade
Bangkok
Río Kwai
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Siem Reap

Categoria B
Holiday inn Silom 4*
Resotel 3*
Topland 3*
Grand Vista 4*
Holiday Inn 4*
Royal Angkor, Tara Angkor 4*

Cidade

Preço por pessoa em $ USA em Apartamento Duplo Tailândia e Camboja

$

7

Bangkok
Río Kwai
Phitsanulok
Chiang Rai
Chiang Mai
Siem Reap

Categoria A
Metropolitan 5*
Resotel 3*
Yodia Heritage
Le Meridien 5*
Shangri-La 5*
Angkor Palace Resort, Borei Angkor Resort 5*

Tailândia, Vietnã, Camboja e Indonésia
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