Itinerário

Tailândia

Dubai & Phuket

Itinerário
1º Dia: Lisboa ou Porto | Dubai
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida, para embarque com destino ao Dubai, em voo directo da companhia aérea
Emirates. Chegada, assistência pelos nossos representantes e transporte ao hotel previsto .
2º Dia: Dubai
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre em que poderá realizar as visitas opcionais organizadas localmente ou descobrir a maravilhosa
cidade do Dubai por sua conta.
3º Dia: Dubai | Phuket (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar localmente transporte rumo ao aeroporto para formalidades de embarque em voo da
companhia aérea Emirates, com destino a Phuket Chegada, assistência pelo representante local, seguido de transfere para o hotel
previsto.
4º ao 7º Dia: Phuket (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres que poderão ser aproveitados para explorar o local seleccionado, participando em visitas
opcionais, realizar compras ou simplesmente dedicar-se ao descanso e aproveitar as paradisíacas praias de Phuket ou as óptimas
instalações do hotel.
Phuket é a maior ilha da Tailândia, situada no mar de Andaman, a oeste da península da Malásia. A ilha é muito montanhosa, com
uma cadeia de montanhas do lado oeste da ilha alinhadas do norte para o sul. As montanhas de Phuket da extremidade meridional
são uma cadeia de montanhas que se estendem por 440 quilómetros do istmo de Kra. O ponto mais alto da cadeia de montanhas
de Phuket é o Khao Phra Mi, com uma altitude de 1138m; entretanto, a altitude mais elevada na ilha em si é o Mai Tha Sip Song, a
529 m acima do nível do mar. Cerca de 70% da ilha é coberta de florestas. A principal região turística da ilha é a praia de Patong,
que concentra também a maior parte da vida nocturna de Phuket, além de ser o maior centro comercial da ilha. Outras praias
populares são a praia de Karon, a praia de Kata, a praia de Nai Harn e a praia de Bang Tao.
8º Dia: Phuket | Dubai | Lisboa ou Porto (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transporte ao aeroporto para formalidades de embarque e saída com destino a
Lisboa, via o Dubai, com a companhia aérea Emirates. Refeições e noite a bordo.
9º Dia: Lisboa ou Porto
Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário: (P) Pequeno-almoço

Notas Importantes:
- Todos os preços são por pessoa.
- Os preços em cama extra são válidos desde que partilhando o quarto duplo com 2 adultos (máximo uma cama extra por quarto).
Os preços de criança são válidos para criança dos 2 aos 11 anos.
- Os alojamentos previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior.
- Os horários dos voos são susceptíveis de alteração, sem aviso prévio, por parte da companhia aérea.
- É obrigatório passaporte com validade mínima de 6 mesesà data de regresso.
- Os preços apresentados estão sujeitos a reconfirmação durante Datas Especiais, Congressos e Feiras no Dubai.

Seguro de Cancelamento Antecipado:
Para sua segurança aconselhamos a reserva do Seguro de Cancelamento Antecipado, pois ficará seguro desde a data em que
efectua a reserva até à data de início da viagem. Custo: 22€ por pessoa (opcional)
Esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro, publicadas no nosso sítio da internet.

f imagetourspt

w imagetours.pt

Image Tours, S.A., Rua Cardeal Mercier, nº1 - 3ºE 1600-025 Lisboa/Portugal | T. 217 819 297 |
Nif nº 980207983 | RNAVT nº 2373 | Condições Gerais conforme publicadas no nosso site

