Itinerário

Tailândia

Incrível Oriente

Itinerário
1º dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa) | Hong Kong
Comparência no aeroporto 3 horas antes da partida, para embarque em voo com destino a Hong Kong, via cidade alemã, com a
companhia aérea Lufthansa. Refeições e noite a bordo.
2º dia: Hong Kong | Macau (P)
Chegada a Hong Kong, recolha das bagagens, seguindo-se embarque em Turbojet com destino a Macau (consulte procedimentos
abaixo). À chegada, recolha das bagagens. Transporte ao hotel previsto de acordo com opção selecionada (shutlle gratuito, taxi ou
transfer privado). Chegada, check in e alojamento. Restante dia livre.
3º e 4º dia: Macau
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para actividades de caracter pessoal. Possibilidade de participar em visitas opcionais organizadas
localmente.
5º dia: Macau | Bangkok (P)
Pequeno-almoço no hotel. Transporte para o cais de Macau, de acordo com a opção seleccionada (shutlle gratuito, taxi ou transfer
privado), para embarque em Turbojet com destino ao aeroporto de Hong Kong. Formalidades de embarque e saida em voo da
Emirates com destino a Bangkok. Chegada, transporte ao hotel. Alojamento.
6º dia: Bangkok (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividades de caracter pessoal. Possibilidade de participar em visitas opcionais organizadas
localmente.
7º dia: Bangkok | Phuket (P
Pequeno-almoço no hotel. Dia livre para actividades de caracter pessoal. De tarde, em hora a combinar localmente transporte para o
aeroporto e embarque em voo da Bangkok Airways com destino a Phuket. Chegada e transporte ao hotel. Alojamento.
8º ao 10º dia: Phuket (P)
Pequeno-almoço no hotel. Dias livres para actividades de caracter pessoal. Possibilidade de participar em visitas opcionais
organizadas localmente ou simplesmente dedicar-se ao descanso e aproveitar as paradisíacas praias de Phuket ou as óptimas
instalações do hotel.
11º dia: Phuket | Bangkok | Lisboa (P)
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, transfer ao aeroporto e embarque em voo da Bangkok Airways com destino
a Bangkok. Chegada, mudança de avião e saida em voo Lufthansa com destino a Lisboa, via cidade alemã. Refeições e noite a bordo.
12º Dia: Lisboa, Porto ou Faro (via Lisboa)
Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.

Alojamentos previstos:
Categoria
Cidades
Macau
Bangkok
Phuket







Holiday Inn Macau

Holiday Inn Macau

Sofitel at Ponte 16

Ibis Sathorn

Furama Silom

Ramada Plaza Menam

Ibis Kata

Kata Palm

Pullman Phuket Panwa Beach

Visitas opcionais (minimo 2 participantes):
Macau
Meio dia de visita a Macau (09h – 13h): Adulto = € 55 | Criança = € 50
Saidas diárias com guia em inglês. Descubra o melhor de Macau, participando nesta excursão opcional onde se inclui as seguintes
visitas: ruínas da Igreja de de S. Paulo, datada do séc. XVI e erguida por padres jesuitas, é o símbolo máximo da cultura
ocidentalcristã em Macau; Fortaleza do Monte, construida pela Compahia de Jesus no Sec. XVI, foi o principal estrutura de defesa
militar de Macau; Templo Na Tcha, datado do Séc. XIX, um templo tradicional chinês, foi construído para adorar o Deus Na Tcha,
conhecido pela sua irreverência e devido à sua localização, próximo das ruínas da principal obra jesuíta da região, representa uma
dialéctica entre ideais ocidentais e chineses, num dos melhores exemplos da identidade multicultural e da liberdade religiosa de
Macau; Largo do Senado, sempre se assumiu como o centro urbano de Macau ao longo dos séculos e é, ainda hoje, o local mais
popular para eventos públicos e festejos; Templo de A Má, localizado a meio da encosta poente da Colina da Barra, foi erguido antes
do estabelecimento da cidade de Macau. Crê-se que o nome "Macau" tenha derivado do chinês "A-Ma-Gau", que significa "Baía de AMá", onde está situado o templo com o mesmo nome. Tendo sofrido alterações ao longo dos séculos, é hoje composto por vários
pavilhões dedicados à veneração de diferentes divindades, o que faz do Templo de A-Má um caso exemplar da cultura chinesa
inspirada pelo confucionismo, pelo tauismo, pelo budismo e por múltiplas crenças populares
Bangkok
Tour de meio dia aos Templos da Cidade (sem almoço) = 28 € por pessoa
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) = 57 € por pessoa
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): 75 € por pessoa
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: 47 € por pessoa
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: 28 € por pessoa
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: 40 € por pessoa
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: 51 € por pessoa
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: 44 € por pessoa
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.

Serviço de Shuttle gratuito -Terminal de Ferry Macau / Hotel/ Terminal de Ferry Macau:
Holiday Inn Macau – diáriamente, a cada 30 min., entre as 08h30 e as 22h00. Ultimas saidas: hotel/terminal de ferry – 22h00 |
terminal ferry/hotel 22h15.
Sofitel Macau at Ponte 16 - diáriamente, com intervalos de 15 a 30 minutos, das 09h00h às 23h00.
Nota: o serviço de shuttle é da inteira responsabilidade dos hoteis e está sujeito a alterações/cancelamentos sem aviso prévio, pelo
que este serviço deverá ser sempre reconfirmado.
Procedimentos para embarque no Ferry Hong Kong / Macau
O cais do Ferry que tem o nome “SKY PIER” situa-se na zona interior de trânsito do aeroporto de Hong Kong pelo que não é
necessário sair do interior do aeroporto nem de fazer controlo de passaportes nem de recolher as suas bagagens (isso só irá
acontecer depois à chegada a Macau).
TRANSFER AR → MAR (Aeroporto de Hong Kong - Macau)
O tempo mínimo de ligação é de 60 minutos antes do horário de partida do ferry.
•
•

•
•
•

O passageiro aterra no aeroporto Internacional de Hong Kong e deve dirigir-se de imediato ao Balcão de Transfer Air- Sea que se
situa no Terminal 1 Nível 5 (“Air – Sea Transfer Desk to Macau”). Não deve preocupar-se com bagagens nem com o controle de
polícia. Este balcão situa-se na área de trânsito no interior do aeroporto.
Neste balcão deve apresentar os bilhetes do ferry e apresentar as etiquetas de bagagem. A partir desse momento é o operador do
ferry que trata da recolha das bagagens e se encarrega de as transportar até à embarcação/ferry. Depois de feito este check-in o
passageiro fica livre para passear na área de trânsito do aeroporto. À hora marcada e indicada pelo operador do ferry, o
passageiro deve dirigirse à porta de acesso ao embarque.
O transporte até ao cais SkyPier é feito através de um comboio eléctrico automático (“Automated People Mover”).
O passageiro embarca no ferry “Sea Express” com destino a Macau. Esta travessia dura aproximadamente 50 minutos.
À chegada a Macau o passageiro passa o controle de passaporte, recolha da bagagem e formalidades de alfândega.

TRANSFER MAR-AR (Macau→ Aeroporto de Hong Kong)
No transfer MAR – AR (Saída do cais de Macau em ferry com destino ao Aeroporto de Hong Kong) o horário do ferry de partida de
Macau deverá ser de no mínimo 3 horas antes do horário de partida do voo. Como a travessia demora cerca de 70 minutos isto irá
permitir chegar ao SKYPIER no aeroporto de Hong Kong com cerca de 2 horas de antecedência antes da descolagem do voo. O
check-in do ferry em Macau encerra 30 minutos antes da embarcação/ferry partir. Assim, aconselha-se a chegada ao Terminal de
Ferry de Macau aproximadamente 1 hora antes da hora de partida do ferry.
•
•
•
•
•
•
•

Partida do Terminal Marítimo do Porto Exterior de Macau (“Macau Maritime Ferry Terminal”). O passageiro tem que possuir bilhete
de avião válido e com reserva confirmada para viajar no próprio dia.
Ainda em Macau passa pelas formalidades de Polícia e Alfândega.
Embarque no ferry “Sea Express TurboJET” até ao SkyPier no aeroporto Internacional de Hong Kong.
No SkyPier poderá fazer o check- -in definitivo de passageiro e de bagagem.
Entretanto a bagagem será transferida para o voo respectivo.
Será transportado até ao edifício principal do aeroporto e uma vez aqui deverá dirigir-se à hora marcada para a porta de embarque
do voo.
Embarque.

Notas Importantes:
- Minimo 2 participantes.
- 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 meses.
- Visto: os cidadãos de nacionalidade portuguesa não necessitam de visto para entrar em Macau (ao contrário do restante território
chinês) e Tailândia.
- Os preços apresentados não são válidos durante épocas festivas, datas especiais e Grande Prémio de Macau
Seguro de Cancelamento Antecipado (opcional): € 22 por pessoa
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. Esta informação não dispensa a consulta das informações gerais do seguro,
publicadas no nosso sítio da internet.
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