
122 TAILÂNDIA POLICROMÍA DE OUTRAS CULTURAS 2020 - AMÉRICA LATINA

6/9 dias 
(5/8 noites de hotel) 

desde 950 USD

Tailândia: 
Cód. 13116W
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Este Programa Inclui: 
Tour 6D/5n: 
- 5 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares). 
- 2 em Bangkok + Triângulo de Ouro: 1 noite em Chiang Rai 

com pensão completa + 2 noites em Chiang Mai com meia 
pensão em quarto standard. 

- Visitas indicadas no programa com chofer/guia acompanhante 
em espanhol. 

- Visita do Grande Palácio com guia local de língua espanhola. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto. 
- Assistência permanente de língua espanhola. 
- Seguro de viagem. 
Tour 9D/8n: 
- 8 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou similares) base 

quarto duplo standard com banheira e/ou ducha. 
- 8 cafés da manhã, 3 almoços e 1 jantar (sem bebidas). 
- Percurso terrestre segundo programa em veículos com ar con-

dicionado (carro, micro ônibus ou ônibus). 
- Visitas segundo itinerário com guias locais em espanhol. 
- Traslados aeroporto/hotel/aeroporto com guia de língua  

espanhola, exceto nas Ilhas Tailandesas. 
- Assistência em espanhol por telefone 24 horas. 
- Seguro de viagem. 

Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo; Taxas de emissão de bilhetes; gastos pessoais; 

bebidas; gorjetas, etc.

•

DATAS DE SAÍDA 2020 
- Saídas TERÇA e SEXTA-FEIRA

Notas y Condiciones: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Rogamos Consultar “Notas Importantes”, requisitos de visto e 

dados úteis sobre a Tailândia. 
- Por razões técnicas a ordem das visitas pode ser alterada sem 

aviso prévio, bem como substituir algumas delas por outras, 
mantendo, em qualquer caso, o conteúdo do programa. 

- A terceira cama em quartos triplos é uma cama extra. 
- As excursões opcionais são reservadas e pagas no destino. 
- Consultar preços a partir de 25 de outubro de 2020. 

MUJER JIRAFA - CHIANG MAI

PLAYA DE PHUKET

HOTÉIS 
4*S/5*

Incluindo TOUR em  
MEIA PENSÃO + 1 JANTAR 

e 7 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2020 Tailândia Tour Ideal 
(TERÇA-FEIRA e SEXTA-FEIRA) Base 6D/5n Phuket 9D/8n Krabi 9D/8n

1 Abril/25 Outubro 2020 950 1.190 1.220 

Supl. quarto individual 290 500 510

Suplementos 
Voo Bangkok/Chiang Rai e Chiang Mai/Phuket ou Krabi (neto e aproximado)...... 380 

Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

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

l

Bangkok

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

Dia 1º Bangkok 
• Terça-feira ou Sexta-feira 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado para o hotel. 
Registo e entrada para o quarto as 
14,00 h.. Alojamento. 
Dia 2º Bangkok 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã. 
Visita do Grande palácio, onde resi-
diam os reis desde o ano de 1782 e o 
templo onde se encontra a venerada 
imagem do Buda de Esmeralda, con-
hecida pelo nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre. (Consultar possibili-
dade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento.  
Dia 3º Bangkok/Chiang Rai 
• Quinta-feira ou Domingo • Café da manhã + 
almoço + jantar. 
Saída em voo de linha regular (NÃO 
INCLUÍDO) para Chiang Rai. Chega-
da e visita do famoso Triângulo de 
Ouro, onde se limitam os três países, 
Tailândia, Laos e Mianmar. Passeio 
de lancha no Rio Mekong entrando 
em águas de Mianmar e de Laos. 
Visita do museu do Opio. Almoço. 
Continuaremos em direção à frontei-
ra com Mianmar no distrito de Mae-
sai, onde há um importante mercado 
com produtos procedentes de Myan-
mar. Regresso ao hotel. Tempo livre. 
Jantar e alojamento. 
Dia 4º Chiang Rai/Chiang Mai 
• Sexta-feira ou Segunda-feira • Café da manhã 
+ almoço. 
Saída por estrada para Chiang Mai, a 
"Rosa do Norte" e a cidade mais 
importante da região. A cidade anti-
ga é cercada por um fosso e é mura-
da. Em rota parada para visitar o 
emblemático templo branco Wat 
Rongkhun. Continuação para 
Chiang Mai. Visita do Templo Doi 
Suthep, símbolo da cidade a 1.053 
metros de altura, é um importante 
centro de peregrinação. Almoço. À 
tarde, visita do centro de artesana-
to de Chiang Mai, onde são fabrica-
das joias e pedras preciosas, seda, 
guarda-chuvas, esculturas em madei-
ra e móveis de teca. Alojamento. 
Dia 5º Chiang Mai 
• Sábado ou Terça-feira • Café da manhã + 
almoço. 
Saída para visitar um acampamento 
de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir cada recanto 
deste acampamento. Continuaremos 
com o banho dos elefantes, ver como 
eles jogam a água e se deixam esco-
var por seus cuidadores. Em seguida 
desfrutaremos de um espetáculo 
inesquecível, onde se coloca em prá-

tica as habilidades destes incríveis 
animais, como pintar, jogar futebol, 
tocar a gaita e transporte de mate-
riais pesados. Na continuação pas-
seio através da selva nas costas de 
um elefante 45 minutos (2 pessoas), 
no meio de uma paisagem selvagem 
e encantadora. Continuaremos com 
a visita ao enclave onde existem 
várias tribos como a tribo das orelhas 
furadas e as famosas mulheres girafa. 
Caminharemos pela cidade onde 
poderemos ver as casas onde moram 
e a escola. Almoço. Tarde livre. Aloja-
mento. 
Dia 6º Chiang Mai/Phuket ou Krabi 
• Domingo ou Quarta-feira • Café da manhã. 
Na hora indicada traslado ao aero-

porto para pegar um voo (NÃO 
INCLUÍDO) com destino à praia 
escolhida (Phuket ou Krabi, segundo 
o caso direito ou com escala em 
Bangkok). Chegada, traslado ao 
hotel e alojamento.  

Dias 7º e 8º Phuket ou Krabi 
• Segunda ou Quinta-feira e Terça-feira ou 
Sexta-feira • Café da manhã.  

Dias livres a sua disposição. Possibili-
dade de contratar excursões opcio-
nais. Alojamento no hotel.  

Dia 9º Phuket ou Krabi 
• Quarta-feira ou Sábado • Café da manhã. 

Na hora prevista nos trasladaremos 
ao aeroporto. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar categoria) 
- Bangkok: Century Park 4* (quarto superior) 
- Chiang Rai: Legend 4*S (quarto superior) 
- Chiang Mai: Le Meridien 5* (quarto deluxe) 

- Phuket: Merlin Patong 4* (quarto deluxe) 
- Krabi: Tubkaek 4*S (quarto deluxe) 

Nota: Neste programa os quartos triplos não são recomendá-
veis. Em qualquer caso, não se aplica desconto algum. 

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:
- Cruzeiro com Jantar em Bangkok 
- Massagem 2 horas 
- Presentes locais


