
1º DIA – LISBOA / DUBAI / ...
Em horário a combinar, compa-

rência no aeroporto Humberto 
Delgado. Formalidades de em-

barque, e pelas 14h15, saída em 
voo regular Emirates, com destino 

ao Dubai.

2º DIA – ... / DUBAI / BANGKOK
Chegada ao Dubai pelas 01h05, e pelas 

03h00, continuação com destino a Ban-
gkok. Chegada pelas 12h30. Formalidades 

de desembarque e transfer ao Hotel Holi-
day Inn Silom 4*, ou similar. Almoço. Tempo 

para descanso. Ao final da tarde, cruzeiro 
pelo Chao Phraya River, a bordo do Grand 

Pearl. Welcome drink e jantar buffet com pra-
tos internacionais. Entretenimento ao vivo, com 

música e danças típicas tailandesas, enquanto 
apreciamos as vistas nocturnas da cidade de Ban-

gkok, com destaque para o Wat Arun – Templo de 
Dawn – o Grande Palácio, Templo de Emerald Bu-

ddha, o River City Shopping Complex, entre outros. 
Regresso ao hotel. Alojamento.

3º DIA – BANGKOK
Dia inteiro dedicado à capital tailandesa. Visita aos mais 

importantes templos budistas de Bangkok, começando 
pelo Wat Traimit, em Chinatown, que alberga o maior Buda 

de ouro maçico do mundo, com os seus quase 05 metros 
de altura e mais de 5 toneladas; Wat Pho, o mais famoso 
templo de Bangkok, conhecido pelo seu Buda reclinado com 
46 metros de largura e coberto de ouro. Visita do Palácio 
Real, um dos mais belos exemplos da antiga corte de Sião. 
Almoço durante as visitas no Restaurante Supatra Riverhou-
se. Visita aos famosos canais e mercados de Bangkok. Jantar 
e alojamento.

4º DIA – BANGKOK / KANCHANABURI / RIO KWAI / AYUT-
THAYA / BANGKOK
Bem cedo, saída para Kanchanaburi. Visita ao Museu da 
Guerra; ao Cemitério dos Caídos e à famosa ponte de ma-
deira sobre o Rio Rwai. Continuação para Ayutthaya, a an-
tiga capital da Tailândia, cidade fundada em 1350, segunda 
Capital do Reino do Sião e que floresceu entre os séculos 
XIV e XVIII. Visita de algumas das mais importantes ruínas 
e dos templos Wat Phra Srisampetch, o maior templo da ci-
dade; Wat Yai Chai Mongkol e Wat Na Phra Meru. Veremos 
ainda o “Campus Português”, a Sul da cidade, o Entreposto 
Comercial que fundámos durante o Reinado de Rama Thi-
bodi II (1491-1529). A Colónia Portuguesa teve uma grande 
comunidade, maioritariamente constituída por construtores 
de barcos, mercadores e militares. Os Portugueses foram a 
primeira Nação Ocidental a estabelecer contacto e a desen-
volver relações de amizade com o Reino de Sião. Regresso a 
Bangkok. Jantar e alojamento.

5º DIA – BANGKOK / CHIANG RAI
Transporte ao aeroporto, e pelas 07h35 saída em voo regular 
Bangkok Airways, com destino a Chiang Rai. Chegada pelas 
08h55 e assistência nas formalidades. Chiang Rai é a porta 
de entrada para uma região de colinas místicas, tribos fas-
cinantes, exuberantes pomares e a misteriosa sedução do 
Triângulo Dourado. Almoço em restaurante local. De tarde, 
saída pela estrada Doi Mae Salong, através de fantásticas 
paisagens montanhosas com extravagante vegetação. Visita 
a uma plantação de chá com provas. Jantar e alojamento no 
Hotel The Legend Chiang Rai Boutique River Resort & Spa 
4*, ou similar.

6º DIA – CHIANG RAI / MAE FAH LUANG / DOI TUNG / TRI-
ÂNGULO DOURADO / CHIANG RAI
De manhã, saída para o Jardim Botânico Mae Fah Luang, 
um dos mais majestosos jardins da Tailândia, bem como ao 
chalet e museu real. Continuação para Doi Tung, com uma 
maravilhosa paisagem fronteiriça com o Myanmar. Continua-
mos pela sinuosa e panorâmica estrada de Ban Pha Hi, sem-
pre avistando o Myanmar ao lado, para o local denominado 
como Triângulo Dourado, famoso também pelo seu comér-
cio de ópio. Deste ponto tem-se uma vista magnífica sobre o 
rio Mekong, zona onde fisicamente de encontram as frontei-
ras da Birmânia, Laos e Tailândia. Ao final do dia, regresso ao 
hotel. Jantar e alojamento.

7º DIA – CHIANG RAI / DOI SUTHEUP / CHIANG MAI
Saída para Chiang Mai. Uma manhã de viagem inesquecível, 
por uma mítica estrada e esplendorosas montanhas tropi-
cais. Paragem nas termas próximas de Wat Rong Khun, co-
nhecido também por Templo Branco, onde famosos artistas 
tailandeses deixaram a sua própria marca. Almoço.
Partida para a montanha de Doi Suthep, acima dos mil me-
tros, e onde se encontra o templo Prathat Doi Suthep, o mais 
famoso templo do norte da Tailândia, e donde se tem uma 
panorâmica deslumbrante do vale e da cidade de Chiang 
Mai. Jantar e alojamento no Hotel Holiday Inn Chiang Mai 4*, 
ou similar

8º DIA – CHIANG MAI / MAE TA MAN / BAAN TATON / MAE 
SA / CHIANG MAI
Logo pela manhã saímos em direção a norte para visita ao 
Campo de Elefantes de Mae Ta Man, em plena selva, e assistir 
a várias atividades de trabalho com os elefantes. Safari de 
elefante de cerca de 1h através do rio e floresta circundante. 
Continuação até à pequena aldeia de Baan Taton, situada 
a poucos quilómetros da fronteira com a Birmânia, para se 
visitar uma aldeia típica da tribo Karen, conhecida pelas “Mu-
lheres Girafas”. Continuação para Mae Sa, para visita a uma 
quinta, onde aprenderemos mais sobre os vários tipos de 
orquídeas e outras plantas produzidas nesta região. Embar-
que em balsa de bambu típica, e viagem de 45 minutos, rio 
abaixo. À noite, jantar com musica e danças típicas do norte 
da Tailândia. Regresso ao hotel e alojamento.

9º DIA – CHIANG MAI / PHUKET
Transfer ao aeroporto, e pelas 11h35 embarque em voo regu-
lar Bangkok Airways, com destino a Phuket. Chegada pelas 
13h55. Assistência nas formalidades e transporte ao hotel. 
Alojamento em regime de Tudo Incluído, no Hotel Novotel 
Phuket Kamala Beach 4*, ou similar.

10º DIA – PHUKET
Dia inteiramente livre para actividades de carácter particular. 
Regime de Tudo Incluído.

11º DIA – PHUKET
Dia inteiramente livre para actividades de carácter particular 
Regime de Tudo Incluído.

12º DIA – PHUKET
Dia inteiramente livre para actividades de carácter particular. 
Regime de Tudo Incluído. Em horário a combinar localmente, 
transfer ao aeroporto.

13º DIA – PHUKET / DUBAI / LISBOA
Pelas 00h30, saída em voo regular Emirates com destino 
ao Dubai. Chegada pelas 03h10, e pelas 07h25, continuação 
com destino a Lisboa. Chegada pelas 12h35.

PROGRAMA INCLUI:
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regu-
lares Emirates Airlines para percurso Lisboa / Bangkok 
e Phuket / Lisboa, via Dubai, com direito ao transporte 
de 30 kg de bagagem;
• Passagem aérea, em classe económica, em voos regu-
lares Bangkok Airways para percurso Bangkok / Chiang 
Rai / Phuket, com direito ao transporte de 20kg de ba-
gagem;
• Alojamento e pequeno-almoço nos hotéis menciona-
dos, ou similares;
• Pensão Completa, desde o almoço do 1º ao jantar do 
8º dia;
• Regime de Tudo Incluído, desde o almoço do 9º ao 
jantar do • 13º dia, no Hotel Novotel Kamala Phuket;
• Circuito em autocarro de turismo durante todo o cir-
cuito;
• Guia acompanhante Tryvel durante todo o circuito;
• Guia local durante todo o circuito, excepto em Phuket, 
de língua portuguesa ou castelhana (consoante
disponibilidade);
• Todas as entradas e visitas conforme programa;
• Taxas de aeroporto, segurança e suplemento de com-
bustível – 248.00 €, sempre sujeito a reconfirmação
aquando emissão dos bilhetes;
• Gratificações a guias e motoristas;
• Seguro de Viagem – Multiviagens VIP;
• Bolsa de Viagem Tryvel e Livro de Viagem;
• Taxas hoteleiras, de serviço e IVA.
 

PROGRAMA INCLUI:
• Bebidas às refeições;
• Tudo o que não esteja mencionado como incluído.
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16 A 28 OUTUBRO 2017

 PREÇO P/PESSOA
QUARTO DUPLO/TWIN 

SUPLEMENTO
QUARTO INDIVIDUAL

 2.900€ 1.090€

TAILÂNDIA

Tailândia
Clássica e
Phuket


