Itinerário

Tailândia

Dubai & Tailândia

Itinerário
1º Dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa) | 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 (P)
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 | Bangkok (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 Bangkok. Chegada ao Aeroporto Internacional de Bangkok, assistência pelo
representante local, seguido de transfere para o hotel previsto.
4º Dia: Bangkok (P)
Pequeno-almoço e dia livre que poderá aproveitar para descobria esta fantástica cidade, realizar compras nos diversos centros
comerciais e mercados, visitar templos e monumentos, …etc
Bangkok é apenas uma abreviação do nome da cidade, que consta no livro dos recordes o Guinness como o maior nome de cidade
do mundo, pois possui 152 letras e que, em português, significa: "A cidade dos anjos, a grande cidade, a cidade que é jóia eterna, a
cidade inabalável do deus Indra, a grande capital do mundo ornada com nove preciosas gemas, a cidade feliz, Palácio Real enorme
em abundância que se assemelha à morada celestial onde reina o deus reencarnado, uma cidade dada por Indra e construída por
Vishnukam". Bangkok começou como um pequeno centro comercial e comunidade portuária, chamada Bang Makok, servindo a
cidade da Ayuthaya, que era a capital de Siam até que caiu nas mãos de Birmânia em 1767. Em 1782, a capital foi estabelecida em
Thon Buri (agora parte de Bangkok) no lado oeste do rio. O rei Rama I construiu um palácio sobre a orelha do rio e fez de Bangkok
a sua capital, renomeando-a Krung Thep, que significa "cidade dos anjos”.
5º Dia: Bangkok | Phuket (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a informar transporte ao aeroporto para formalidades de embarque e saída com destino á ilha
de Phuket. Chegada, assistência e transfere ao hotel seleccionado.
6º ao 9º Dia: Phuket (P)
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.
10º Dia: Phuket | Dubai | Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa) (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.
11º Dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa)
Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Refeições no itinerário: (P) Pequeno-almoço
Alojamento previsto (ou similar):
Destino
Dubai
Bangkok
Phuket

Categoria


Arabian Park 3*
Nuovo City 4*
Kata Poolside Resort 3*


Byblos Tecom 4*
Furama Silom Bangkok 4*
Kata Palm Resort Phuket 4*


Auris Plaza 5*
Anantara Sathorn 5*
Pullman Panwa Beach 5*

Visitas opcionais (preços sob consulta):
à partida do Dubai:
Meio dia de visita ao Dubai (saidas regulares ao domingo, 2ª e 4ª-feira)
Após o pequeno-almoço, saída rumo a Deira e passagem pelo seu mercado de especiarias. Visita ao Museu do Dubai. Percurso
pela célebre zona residencial de Jumeirah onde, também é possível avistar imponentes resorts de praia. Visita à Mesquita de
Jumeirah. Tempo livre para fotografar o luxuoso Burj Al Arab, o único hotel de 7 estrelas do mundo e ex-líbris da cidade do Dubai.
Passeio no Complexo Madinat Jumeirah. O circuito prossegue em direcção a Palm Jumeirah, passando pelo edifício Burj Dubai, a
maior estrutura construída pelo Homem, com 828 metros de altura. Regresso ao hotel.

Dia inteiro de visita a Abu Dhabi com Almoço (saidas regulares ao sábado e à 3ª-feira)
Saída em direcção a Abu Dhabi (aproximadamente 2 horas de viagem). Passagem pelo Porto de Jebel Ali; a zona apresentou um
crescimento exponencial, tendo-se tornado num importante centro de desenvolvimento do emirado. Paragem para fotografar a
antiga residência do Xeique Mansour bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, mais popularmente conhecido por ser dono do clube inglês
Manchester City. Visita à mesquita construída em homenagem ao Xeique Zayed bin Sultan Al Nahyan, fundador dos Emirados. A
visita prossegue até à ponte Al Maqtaa, com passagem numa das zonas mais ricas de Abu Dhabi, a apelidada, Área dos Ministérios,
local onde se localizam inúmeros edifícios do governo. Chegada a Corniche, uma longa avenida paralela à orla marítima. Paragem
para fotografar o luxuoso e imponente hotel Emirates Palace. Continuação até Al Batee para admirar os palácios da Família Real.
Breve passeio no shopping Marina Mall. Regresso ao hotel ao final da tarde.
Safari no deserto com jantar (saidas diárias)
Saida para uma tarde de aventura no deserto. Sinta o clima e aprecie a singularidade da paisagem. Observação do pôr-do-sol e
tempo livre para fotografias. Transporte ao acampamento onde será servido o jantar. O ambiente exótico e sons da música árabe
convidam a um final de tarde inesquecível. Refeição típica e demonstração de dança do ventre. A prática de sandboard e as
tatuagens de henna estão incluídas no programa. Regresso ao hotel. Alojamento.
Dow Cruise com jantar (saidas diárias)
Saida do hotel cerca das 19 horas para um jantar típico a bordo de um ‘Dhow’ (barco à vela), que proporcionará uma perspectiva
diferente da cidade. O passeio é feito ao longo do Creek, um canal que atravessa e divide os bairros de Deira e Bur Dubai,
passando entre os antigos souks, Al Bastakiya, Al Shindaga e outros edificios tradicionais , marcos da história do Dubai.
à partida de Bangkok:
Tour de meio dia aos Templos da Cidade (sem almoço): 32 €
Tour regular em espanhol (2ª, 4ª e 6ª | 08h-12h). Manhã dedicada à visita dos templos da cidade. Este tour inclui três dos templos
budistas mais extraordinarios de Bangkok: Wat Trimitr com o seu Buda de ouro (5 ½ toneladas de ouro maciço) e o Wat Po, o maior
templo de Bangkok, com o seu colosal Buda reclinado e os Chedis dos Reies e Wat Benjamaborpitr, o templo de mármore branco,
um dos melhores exemplos da arquitectura tailandesa. Ao final da manhã, visita ao uma fábrica de joias.
- Suplemento para visita ao Grande Palácio e almoço na Supatra River House (menu Thai): 70 €
Tour regular em espanhol (2ª, 4ª e 6ª | 12h-17h) | Apenas disponivel para clientes que realizem o Tour “Templos da Cidade”.
Almoço na Supatra River House (menu Thai) e de tarde visita ao Grande Palácio, antiga residência oficial dos reis da Tailândia, o
palácio foi erguido numa área de quase 220 mil metros quadrados e está cercado por 1900 metros de muros, junto ao rio Chao
Phraya, trata-se de um complexo de prédios, galerias, pavilhões, jardins e pátios. Apesar do grande movimento turístico, várias
partes do complexo estão fechadas ao o público por serem usadas pelo governo, como escritórios e locais para cerimônias reais.
Um dos lugares que mais chama atenção, uma vez lá dentro, é o Templo do Buda de Esmeralda, ou Wat Phra Kaew, uma capela
real, toda decorada em dourado. O destaque é para uma pequena estátua do Buda feita em jade, que data do século XIV.
Mercado Flutuante Damoen Saduak (com almoço): 91 €
Tour regular em espanhol (3ª, 5ª e sábado | 07h-17h). Dia dedicado à visita do Mercado Flutuante Damoen Saduak. Situado a 110
kilometros a oeste de Bangkok, é um lugar muito atractivo onde poderá apreciar a forma tradicional de compra e venda de frutas e
legumes em pequenas embarcações, bem como as casas tradicionais tailandesas e a forma de vida dos seus habitantes. Almoço
em Sampran Riverside com espectaculo tipico.
Jantar em Siam Niramit com espectáculo: 54 €
Tour regular (Diário | 18h–22h). À noite, saída para jantar em Siam Niramit e de seguida assista a um espectáculo que demonstra o
património artístico e cultural da Tailândia. Viaje atrás no tempo até à história e cultura do Reino do Siam e até uma aldeia
Tailandesa, onde terá uma ideia da arquitectura e dos costumes locais. Terá também a oportunidade de ver como é fabricado o
artesanato e até criar algumas peças. Regresso ao hotel. Alojamento.
Jantar com espectaculo no Restaurante Silom Village: 31 €
Tour regular (Diário | 19h–22h). Desfrute de uma saborosa refeição Thai, acompanhada por um espectáculo de danças tipcas
tailândesas.
Jantar e cruzeiro pelo Rio Chao Phraya by Chao Praya Princess: 47 €
Tour regular (Diário | 18h30–22h30). Experimente várias iguarias tailandesas enquanto comtempla as belas paisagens ao longo do
rio Chao Phraya.
Ayutthaya by Grand Pearl com almoço a bordo: 59 €
Tour regular em inglês (Diário | 06h30–16h30). Saida de Bangkok em autocarro com destino a Bang Pa-In, o antigo Palácio de
Verão do Rei King Rama V. Continuação até Ayutthaya, antiga capital do reino de Siam, para visita aos 3 templos mais importantes
da cidade. Ás 13h00 embarque no cruzeiro Grand Pearl em Wat Chom Lom, Nonthaburi para almoço buffet enquanto efectuará a
descida do Rio Chao Phraya em direcção a Bangkok. Chegada e transporte ao hotel. Nota: é necessário o uso de roupa apropriada
para visitar o Palácio de Verão.
River Kwai Easy Tour com almoço: 51 €
Tour regular em inglês (Diário | 07h–16h). Saida de Bangkok em autocarro com destino a Kanchanaburi. Visita ao Centro
Ferroviário Tailândia-Birmânia, o Museu que expõe uma vasta colecção de fotografias, artigos, pistolas, facas e outros items
relacionados com a construção, em plena II Guerra Mundial, do percurso ferroviário de 415 quilómetros que ligou Banguecoque na
Tailândia, a Yangon no actual Myanmar. A construção deste percurso, apelidado de Death Railway, fez-se graças ao trabalho
forçado de prisioneiros de guerra. Continuação até ao impressionante Cemitério de Kanchanaburi onde estão sepultados quase
6000 prisioneiros de guerra. Passeio a bordo de um barco tradicional no Rio Maeklong onde poderá ver a famosa ponte sobre o rio
Kwai. Chegada e almoço em restaurante local. De tarde embarque no comboio (no original) Death Railway para uma viagem única
pela história. Chegados à estação inicia-se a viagem de regresso a Bangkok, via terrestre.

Estadias minimas obrigatórias:
Hotel Anantara Sathorn 5*: minimo de 3 noites para chegadas a 29 Dez.

Tabela de preços para outros regimes alimentares (pessoa/noite):
Hotel

Nuovo City Hotel 4*
Furama Silom 4*
Anantara Sathorn Hotel 5*

Supl.
Meia Pensão

Supl. Pensão
Completa
Bangkok

22 €
Adulto: 25 €
Criança: 16 €
Adulto: 33 €
Criança: 18 €

40 €
Adulto: 47 €
Criança: 28 €
Adulto: 60 €
Criança: 33 €
Phuket

Jantar Jantar de Fim
Ano Novo Chinês
de Natal
de ano

nd

nd

nd

Kata Poolside Resort 3*

nd

nd

nd

nd

nd

Kata Palm Resort 4*

Adulto: 21 €
Criança:12 €

Adulto: 40 €
Criança:25 €

nd

Adulto: 118 €
Criança:61 €

Adulto: 25 €
Criança:14 €

Pullman Phuket Panwa Beach Resort 5*

Adulto: 44 €
Criança: 24 €

Adulto: 67 €
Criança: 35 €

nd

Adulto: 212 €
Criança:108 €

nd

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.
- Partidas do Porto ou Faro, via Lisboa, com a TAP em classe U.
- 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 meses.
- 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.
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