TAILÂNDIA
12 dias e 11 noites

ITINERÁRIO

Bangkok – Chiang Mai – Phuket
DIA 1: CHEGADA A BANGKOK ( -- / -- / -- )
À chegada ao aeroporto de Bangkok, o guia estará lá para vos dar as boas-vindas e acompanhá-lo
no transfere até ao hotel, onde vos fará uma breve introdução do programa dos próximos dias.
A viagem demora cerca de 45 minutos até ao hotel e à chegada farão o check-in.
Resto do dia livre.
DIA 2: BANGKOK ( PA / A / -- )
Visita guiada à incrível cidade de Bangkok em veículo privado. Começamos por visitar o vibrante
mercado de flores, aberto 24 horas por dia. É aqui que comerciantes e floristas vêm comprar flores
produzidas localmente.
De seguida, visita ao famoso Wat Pho com o seu gigantesco Buda sentado. O guia será capaz de
falar mais sobre a religião desta região. Wat Pho é também conhecido como a meca da massagem
Tailandesa, já que o seu centro de treino é mundialmente famoso pelo seu nível de excelência.
Mais tarde, vamos experimentar viajar de tuk-tuk local numa viagem até ao Grand Palace. O Palácio
é coração da monarquia e da religião do país onde o Jade Buddha tem lugar central. Perto do
Palácio fica o Royal Coronation Rooms. Nota: Há algumas restrições a nível de vestuário quando se
visita o Grand Palace, informe-se com o guia no dia anterior à visita.
Viagem de barco pelo rio para desfrutar de um almoço local num restaurante Tailandês. Famoso
pela vista e comida deliciosa, teremos tempo para apreciar o rio a passar antes de embarcarmos
num barco de cauda longa privado para uma viagem relaxante ao longo dos vários canais (klongs)
que cobrem a cidade. A transformação de uma cidade vibrante para os subúrbios relaxados com
templos dourados, casas em palafitas, grandes lagartos a apanhar sol e pescadores a pescar nos
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passeios é notável. Durante esta visita teremos tempo para alimentar os peixes-gato que vivem nas
águas antes de desembarcarmos e regressarmos ao hotel.
De volta ao hotel, o resto da tarde é livre para disporem do tempo à vontade e explorarem a
cidade ao vosso ritmo. O guia terá sugestões de coisas para ver e fazer.
DIA 3: BANGKOK ( PA / -- / -- )
De manhã visita ao mercado flutuante de Damoen Saduak. A primeira paragem será no centro de
artesanato em Samut Songkhram onde poderemos ver a importância dos coqueiros para a região e
aprender como se faz leite de coco e açúcar de palma a partir das flores e noz da árvore.
Mais tarde apanhamos o barco para navegar pelos canais e passar pelas casas e templos dourados,
com destino ao caótico e vibrante mercado flutuante. No mercado vende-se comida, flores e
souvenirs nas pequenas tendas e barcos ao longo do rio. Teremos tempo para explorar os canais
labirínticos para procurar e comprar souvenirs antes de regressarmos ao nosso hotel pela hora do
almoço.
DIA 4: BANGKOK - CHIANG MAI ( PA / -- / -- )
Encontro com o guia na recepção do hotel à hora combinada para o transfere até ao Aeroporto de
Bangkok. À chegada, por favor dirija-se para o check-in de voos domésticos para o seu voo para
Chiang Mai. Transfere com guia à chegada a Chiang Mai.
DIA 5: CHIANG MAI ( PA / -- / -- )
Após o pequeno-almoço, encontro com o guia local para explorarem Chiang Mai. Começamos com
uma visita da cidade antiga de Chiang Mai onde seremos conduzidos por locais que pedalam os
trishaws. Visita aos templos principais da cidade e ao mercado central, onde os moradores das
áreas rurais vêm vender os seus produtos.
Faremos um intervalo para almoço na cidade. Recomendamos que experimentem Khao Soi, o
prato tradicional do Norte da Tailândia que é um delicioso caril de frango e noodles.
Partimos em direção ao sopé da montanha para o templo impressionante de Doi Suthep. Teremos
que viajar em veículos locais para a viagem pela montanha. No topo da montanha, o templo
edifica-se como uma sentinela sobre o vale, e o cantar dos monges cria uma atmosfera mágica.
Este lugar tem sido um local de adoração desde o século XIV e é um dos lugares sagrados mais
importantes para os Tailandeses. Regressamos ao hotel pelo mesmo caminho.
DIA 6: CHIANG MAI ( PA / A / -- )
Dia para ficar a conhecer de perto os gigantes meigos da Tailândia. O parque de elefantes que
vamos visitar foi estabelecido com o intuito de ser um lugar seguro para todos os animais, mas
principalmente para os elefantes que trabalharam toda a vida na exploração florestal ou noutras
atividades comerciais.
Começamos o dia a preparar a comida dos elefantes e de seguida a alimentá-los, antes de os levar
a passear pela selva a pé para os ver brincar na lama e de seguida ter indiscutivelmente o melhor
momento do dia, ajudá-los a banharem-se no rio.
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Após esta experiência inesquecível, regressamos à base com os elefantes, despedimo-nos e
voltamos ao hotel ao fim do dia.
DIA 7: CHIANG MAI ( PA / A / -- )
Uma das experiências mais memoráveis de visitar a Tailândia é a comida magnífica. Qual é o
melhor souvenir que se pode levar duma viagem, senão aprender a cozinhar alguns dos pratos
maravilhosos em casa? Vamos passar metade do dia numa escola culinária local onde vamos
aprender a cozinhar 3 pratos típicos tailandeses. O melhor é tomar atenção às receitas, porque vai
comer o que cozinhar!
DIA 8: CHIANG MAI - PHUKET ( PA / -- / -- )
O guia estará à vossa espera na recepção do hotel à hora combinada para o transfere para o
aeroporto de Chiang Mai. À chegada ao aeroporto, por favor dirija-se para a área de check-in para
o voo para Phuket. Transfere disponível à chegada a Phuket.
DIA 9: PHUKET ( PA / -- / -- )
Dia livre para desfrutar da praia.
DIA 10: PHUKET ( PA / -- / -- )
Dia livre para desfrutar da praia.
DIA 11: PHUKET ( PA / -- / -- )
Dia livre para desfrutar da praia.
DIA 12: PHUKET – BANGKOK (PARTIDA) ( PA / -- / -- )
O condutor do transfere estará à vossa espera na recepção do hotel à hora combinada para o
transfere para o aeroporto de Phuket. À chegada por favor dirija-se para a área de check-in do seu
voo.
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SERVIÇOS INCLUÍDOS:
Alojamento partilhado em quarto twin ou duplo com pequeno-almoço
Visitas de acordo com o itinerário faladas em Espanhol
Todos os transferes e transporte em veículos com ar condicionado
Todas a viagens de barco de acordo com o programa
Todas as entradas mencionadas no programa
Refeições indicadas no programa
Uma garrafa de água mineral por dia de programa
Guia inglês
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
Bebidas
Água mineral para além da fornecida
Custos pessoais e gorjetas
Custos com vistos
Voos internacionais
Refeições para além das mencionadas no programa
Custos de aeroporto
Check-in ou check-out fora de horas
Seguros
Excursões ou atividades opcionais
Transferes adicionais requisitados devido a uma emergência
Itens de natureza pessoal (chamadas telefónicas, lavandaria...)
Sobretaxa de época alta
Tudo o que não estiver mencionado no programa
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