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Cód. 12206N

Tailândia
GRAN PALACIO DE BANGKOK

PASEO POR LA JUNGLA EN ELEFANTE - CHIANG MAI

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.).  
- Rogamos consultar “Notas Importantes”, requisitos de vistos e 

dados sobre a Tailândia. 
- Por razões técnicas a ordem das visitas poderá ser trocada sem 

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

- A terceira cama no quarto triplo é cama extra. 
- As excursões opcionais se reservam e pagam em destino. 
- Reconfirmar preços a partir de 26 de Outubro de 2020. 

HOTÉIS PREVISTOS (ou similar Categoria) 
- Bangkok: Novotel Silom Road 4* (quarto superior) 
- Sukhothai: Treasure 4* (quarto superior) 
- Chiang Mai: Dusit D2 5* (quarto deluxe) / 

Le Meridien 5* (quarto deluxe) 
- Phuket: Katathani 4*S (quarto deluxe) 
- Krabi: Dusit Thani 4*S (quarto deluxe) 
- Koh Samui: Chaweng Regent 4*S (quarto deluxe) 

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

PAISAGENS DA TAILÂNDIA 
(6 DIAS/2 noites em Bangkok + 3 noites em Tour) 
Este Programa Inclui: 
- 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 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 com guia de lín-

gua espanhola, exceto nas Ilhas tailandesas. 
- Assistência em espanhol por telefone 24 h. 
- Seguro de viagem. 
Este Programa NÃO Inclui: 
- Voos internacionais nem domésticos. 
- Taxas de emissão de bilhetes; gastos pessoais;  

bebidas; gorjetas, etc.  

Dia 1º Bangkok 
Chegada a Bangkok. Assistência no 
aeroporto e traslado ao hotel. Regis-
tro e entrada na habitação as 14,00 
h. Alojamento. 
Dia 2º Bangkok 
• Café da manhã. 
Visita do Grande Palácio, onde resi-
diam os reis desde o ano 1.782 e o 
templo onde se encontra a venerada 
imagem do Buda de Esmeralda, con-
hecida com o nome de Wat Phra 
Kaeo. Tarde livre (consultar possibili-
dade de visitas opcionais em desti-
no). Alojamento.  
Dia 3º Bangkok/Ayuthaya/ Ang-
thong/Khampeang Phet/ Sukho-
thai 
• Café da manhã + almoço + jantar. 
Visitaremos o templo de Wat Yai 
Chaimongkol e Wat Mahatat. Con-
tinuação a Angthong para visitar o 
Templo onde se encontra o Buda 

mais alto do mundo (93 metros). 
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. Jantar e aloja-
mento.   
Dia 4º Sukhothai/Lampang/ 
Chiang Mai 
• Café da manhã + almoço. 
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 anti-
ga capital e seus templos mais impor-

tantes. Continuação até Lampang. 
Visita do templo de Pratat Lam-
pang Luang. Continuaremos para 
Chiang Mai, a Rosa do Norte e a 
cidade mais importante da região. 
Suas origens remontam ao Reino de 
Lanna no século XIII. A cidade antiga 
é cercada por um fosso e é murada. 
Almoço. À tarde, visita do templo 
Doi Suthep, símbolo da cidade a 
1.053 metros de altura e importante 
centro de peregrinação. Alojamento. 
Dia 5º Chiang Mai  
• Café da manhã + almoço.  
Saída para visitar um acampamento 
de elefantes. Tempo livre para 
caminhar e descobrir cada canto 
deste acampamento. Seguiremos 
com o banho dos elefantes; ver como 
se jogam na água e como se deixam 
escovar por seus cuidadores. Segui-
damente desfrutarão de um espetá-
culo inesquecível, onde se põem em 
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HOTÉIS 
4*/5*

Incluindo 8 CAFÉS DA MANHÃ +  
3 ALMOÇOS + 1 JANTAR e  

13 VISITAS

DATAS DE SAÍDA 2020/2021 
- Saídas TERÇA e QUINTA-FEIRA

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

TOUR 
EXCLUSIVO 

POLITOURS

PACOTE LUA DE MEL/PRESENTES:

- Cruzeiro com Jantar em Bangkok 

- Massagem 2 horas 
- Presentes locais
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prática as habilidades destes incríveis 
animais, como pintar, jogar futebol, 
tocar harmônica e o transporte de 
materiais pesados. Na continuação, 
passeio de elefante pela selva, 45 
minutos de passeio (2 pessoas) em 
meio de uma paisagem selvagem e 
encantadora. Seguiremos com a visi-
ta ao enclave onde se encontram 
várias tribos Tales, como a tribo de 
orelhas grandes, as mulheres girafa, 
etc. Caminharemos pela vila para ver 
as casas onde vivem, o colégio, etc... 
Almoço. Á tarde visita ao centro de 
artesanal de Chiang Mai, onde se 
manufaturam joias e pedras precio-
sas, seda, sombrinhas, esculturas de 
madeira e moveis de teca. Alojamen-
to em hotel.  

Dia 6º Chiang Mai/ 
Praia Tailandesa 
• Café da manhã.  

Traslado ao aeroporto para pegar um 
voo (NÃO INCLUÍDO) com destino a 
praia escolhida (dependendo do 
caso direto ou com escala em Bang-
kok). Chegada, traslado ao hotel e 
alojamento.  

Dias 7º e 8º Praia Tailandesa 
• Café da manhã.  

Dias livres com a possibilidade de 
contratar excursões opcionais. Aloja-
mento no hotel.  

Dia 9º Praia Tailandesa 
• Café da manhã.  

Na hora prevista nos trasladaremos 
ao aeroporto correspondente.

PLAYA DE KOH SAMUI

RUINAS DE AYUTHAYA

Paisagens Opção Praia 
Temporadas da Tailândia + Phuket + Koh Samui 

(6D/5n) (9D/5n+3n) (9D/5n+3n)

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

Suplementos (por persona) 
Por hotel Pullman 4*S em Bangkok (quarto Grand Deluxe, 2 noites) ................... 105 

Por visita do Santuário Eco Valley (troca visita Campamento de Elefantes) ........ 115 

Por voo Chiang Mai/Phuket/Bangkok (sem taxas, aproximado) desde .............. 295 
Por voo Chiang Mai/Koh Samui/Bangkok (sem taxas, aproximado) desde ........ 550 

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

Reconfirmar preços de Hotéis de Praia a partir de 1 de Novembro de 2020  
e possívels suplementos de Festas Locais, Natal e  

Ano Novo em países asiáticos.

1 Abril a 21 Outubro 2020 899 1.420 1.555  
26 Outubro 2020 a 31 Março 2021 1.020 1.620 1.760  

Suplemento quarto individual  
1 Abril a 21 Outubro 2020    415    780    915  
26 Outubro 2020 a 31 Março 2021    650    965 1.090

6 dias 
(5 noites de hotel) 
desde 899 USD

PAISAGENS DA TAILÂNDIA

9 dias 
(8 noites de hotel) 

desde 1.420 USD

PAISAGENS + ILHA/PRAIA
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