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Tesouros da Tailândia 
23 Março  -  07 Abril   2019 

 

Embalados por filmes como “A Praia” ou “O Homem da Pistola Dourada” e influenciados pelos 

relatos apaixonados de autores como Somerset Maugham, Joseph Conrad ou Graham Greene, 

todos eles fãs confessos do antigo reino do Sião, milhares de turistas rumam, todos os anos, em 

direcção à Tailândia para conhecer os monumentos, as paisagens ou as praias perfeitas deste 

encantador país. A maioria volta rendida a um destino cujos encantos não se esgotam nos habituais 

clichés. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Itinerário especialmente organizado  
para o  
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Itinerário 

 

 

 

1º Dia  -    23 Março (Sábado)  Lisboa / Dubai / Bangkok 

 

Comparência dos participantes no aeroporto da Portela- Lisboa às 11h30. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida no voo EK 192 às 13h35 rumo ao Dubai. Chegada às 01h15, 
mudança de vôo EK 384 continuação às 03h05 com destino a Bangkok.   
 
 
2º Dia  -   24 Março (Domingo)  Bangkok 
 
Chegada prevista para as 12h05, assistência e transporte para o hotel. Restante tarde livre para 
repouso e adaptação ao novo fuso horário.  
Jantar e alojamento no hotel. 
 
Bangkok é uma cidade que não dorme. Por isso, se tiver disposição, poderá aproveitar e, utilizando 
os típicos tuc-tuc, dar um passeio nocturno pelo mercado de Patpong onde, além do ambiente muito 
peculiar, poderá fazer boas compras de artigos de todo o género. 
Alojamento. 
 

 

3º Dia  -  25 Março (Segunda)  Bangkok 

 

Pequeno-almoço no hotel.  
Dia dedicado á visita de Bangkok com almoço. 
Numa breve introdução ao exotismo deste encantador país, faremos um pequeno passeio pelos 
canais (klongs) de Bangkok, seguido da visita ao Templo da Aurora (Wat Arun). Depois, será a vez 
do Palácio Imperial, um admirável e harmonioso conjunto de salas e jardins, exemplo perfeito da  
arquitectura clássica tailandesa. Num dos seus templos, Wat Phra Keo, teremos oportunidade de 
admirar a mais venerada estátua em todo o país - o Buda de Jade -.  
Jantar e alojamento no hotel. 
 

 

4º Dia  -  26 Março (Terça)  Bangkok / Rio Kwai / Ayuthaya (197 Kms) 

 

Pequeno-almoço no hotel. 
Iniciaremos hoje o maravilhoso circuito que nos levará a conhecer cidades antigas, montanhas 
verdejantes, vales férteis e aldeias tribais. Um colorido e harmonioso mosaico de cultura e paisagem, 
os verdadeiros – Tesouros da Tailândia -  
Bem cedo, partida com destino ao mercado flutuante de Damnoan Saduak onde, utilizando 
pequenas embarcações, as mulheres das aldeias vizinhas vem comercializar os seus produtos, 
vegetais, animais, ou cozinhados no momento, num cenário bem pitoresco e colorido. Vista do 
templo Nakon Pathom, o mais alto pagode do mundo, com 122 metros de altura. Continuação em 
direcção ao Rio Kwai, para visita do museu Jeath, da ponte e do cemitério. Almoço servido em 
restaurante local.  
De tarde, saída para conhecer o famoso e infame “caminho-de-ferro da morte”. Viagem até 
Ayuthaya. 
Jantar e alojamento no hotel.  
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5º Dia  -  27 Março (Quarta)  Ayuthaya / Bangkok (99 Kms) /  Chiang Rai 

 

Pequeno-almoço no hotel. 
Visita da antiga capital do Reino da Tailândia e seus templos: Wat Phra Si Santthep e Wat 
Ratchaburana.  
Almoço servido em restaurante local.  
Continuação da viagem de regresso a Bangkok, onde se apanha o avião rumo a Chiang Rai (19h50 -  
21h10). Chegada, assistência e transporte para o hotel. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
6º Dia  -  28 Março (Quinta)  Chiang Rai  -  Triangulo Dourado 
 
Pequeno-almoço no hotel. 
O dia de hoje será inteiramente dedicado a visitas nas coloridas aldeias tribais. Começaremos por 
Mae Sai, cidade fronteiriça onde se encontram a Birmânia, Laos e Tailândia. Almoço servido em 
restaurante local. 
Daqui viajaremos até ao centro do conhecido “Triângulo Dourado“, na confluência dos rios Ruak e 
Mekong. Será precisamente neste último que faremos um passeio de barco até á localidade de 
Chiang Saen. Local de grande tranquilidade, não admira que tenha sido escolhido no século XIII 
para a construção de uma importante cidade, cujas ruínas teremos oportunidade de admirar. Visita 
do Museu do Ópio. 
Jantar e alojamento no hotel. 

 
 
7º Dia  -  29 Março (Sexta)  Chiang Rai / Chiang Mai (187 Kms) 
 
Pequeno-almoço no hotel. 
Nesta região montanhosa de grande beleza, onde as populações mantém intactas as tradições e 
costumes dos seus antepassados, faremos a visita a algumas das aldeias locais, mais 
concretamente às pequenas tribos dos Yao e Aqhas. Almoço servido em restaurante local. 
Saída para Chiang Mai e visita do magnifico Tempo Branco (Wat Rong Khun) que, com a sua 
arquitectura peculiar, nos remete para um conto de fadas. 
Chegada, instalação no hotel, jantar e alojamento. 
 
 
8º Dia  -  30 Março (Sábado)  Chiang Mai / Mae Hong Son  
 
Pequeno almoço no hotel. 
Transporte para o aeroporto e o voo para Mae Hong Son (09h20  -  10h05). 
Situada a oeste de Chiang Mai, este encantador recanto “atrás dos montes“ permaneceu durante 
muito tempo fechada ao resto do mundo, pelo que os seus habitantes são naturalmente tímidos e 
reservados.  
Após a chegada, visita do Wat Chong de estilo birmanês. Seguiremos depois para uma das mais 
esperadas visitas deste roteiro. Num passeio de lancha pelo rio Pai  viajaremos através da floresta 
para chegarmos á localidade de Baa Nai Soi, onde vivem as tribos Paduang das – mulheres girafa – 
com quem teremos oportunidade de interagir. Almoço picnic durante a viagem.  
Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
9º Dia  -  31 Março (Domingo)  Mae Hong Son / Chiang Mai 
 
Pequeno almoço no hotel. 
Breve visita do mercado local, transporte para o aeroporto e voo para Chiang Mai (10h35  -  11h15). 
Após a chegada, visita do Templo Wat Chog. Almoço servido em restaurante local. 
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De tarde, iremos conhecer o lindíssimo templo de Dói Suthep, no cimo de uma colina que domina 
toda a cidade.  
Jantar e alojamento no hotel. 
 
 
10 Dia  -  01 Abril (Segunda)  Chiang Mai 
   
Pequeno-almoço no hotel. 
Visita a um acampamento de elefantes, onde teremos oportunidade de admirar a forma como estes 
paquidermes são amestrados e assistir a demonstrações do seu trabalho. Depois iremos até uma 
quinta onde se cultivam as famosas orquídeas da Tailândia. Almoço servido em restaurante local.  
Restante dia livre para repouso ou compras. Uma boa opção para ocupar um pouco do seu fim de 
dia será fazer um passeio pelas ruas Wualai Road, Mae on Road, Nantharam Road e Chang Khlan 
Road e, principalmente, pelo Night Bazar, onde pode encontrar todo o tipo de artesanato regional. 
Á noite, saída para o restaurante onde será servido o jantar (kentoke) composto por pratos típicos da 
região, seguindo de um bonito espectáculo de danças folclóricas representando as várias tribos 
locais. 
 

 

11º Dia  -  02 Abril (Terça)  Chiang Mai / Krabi 

 

Pequeno almoço no hotel 
Em hora a indicar localmente, transporte para o aeroporto e voo para Krabi (11h30  -  13h30). 
Após a chegada, transporte para o hotel e instalação. 
Tarde livre para primeiros banhos na praia. 
Alojamento. 
 
 
12º Dia  -  03 Abril (Quarta) 
13º Dia  -  04 Abril (Quinta)  Krabi 
 
Estadia em regime de alojamento e pequeno almoço 
Dias inteiramente livres para que possa desfrutar da praia e da tranquilidade deste magnifico lugar. 
Possibilidade de fazer passeios opcionais às ilhas vizinhas, como Phi-Phi ou James Bond. 
 
 
14º Dia  -  05 Abril (Sexta)  Krabi / Phuket (140 Kms) 
 
Pequeno almoço no hotel 
Inicio da viagem até á zona histórica de Phuket, onde será servido o almoço. Após a refeição, 
passeios pelas ruas mais tradicionais da velha cidade, onde se podem admirar as bonitas casas de 
estilo sino-português.  
Continuação até á famosa zona balnear de Patong, onde os dias são preenchidos com sol e praia, e 
as noites com o bulício dos bares e discotecas.  
Distribuição dos quartos e alojamento. 
 

 
15º Dia  -  06 Abril (Sábado)  Phuket  
 
Pequeno almoço no hotel 
Dia livre para que possa explorar esta localidade e fazer as últimas compras nas muitas lojas e malls 
que aqui se podem encontrar. 
Ao final do dia, assistência e transporte para o aeroporto. 
Formalidades de embarque. 
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16º Dia  -  07 Abril (Domingo)  Phuket / Dubai / Lisboa 
 
Partida no voo EK 379 às 00h50 rumo ao Dubai. 
Chegada ás 04h25, mudança para o voo EK 191 que sai ás 07h25 com destino a Lisboa. 
Chegada prevista para as 12h00. 
 
 

Fim da Viagem 
 

 
 
 

Preço por pessoa  -  Mínimo 25 participantes 
 
 

Quarto duplo Base Taxas Total 

 2.437,00€ 413,00€ 2.850,00€ 

 

Supl. Individual 878,00€ 

 

Supl. não sócio 50,00€ 

 
 
    

 
Incluindo: 
 
 

 Passagens aéreas intercontinentais Lisboa / Dubai / Bangkok / Dubai / Lisboa, em aviões de 
carreira regular, classe económica, com direito ao transporte de 30 Kg de bagagem por 
pessoa. 

 
 Quatro voos domésticos entre  Bangkok / Chiang Rai + Chiang Mai / Mae HongSon / Chiang 

Mai + Chiang Mai / Krabi,  classe económica, com direito ao transporte de 20 Kg de bagagem 
por pessoa. 

 
 Assistência e transporte privados entre aeroportos, hotéis e vice-versa. 

 
 Transporte privado em autocarro de turismo durante todo o percurso terrestre. 

 
 13 noites de alojamento em hotéis de Categoria Superior (4* e 4* Sup.) incluindo o pequeno-

almoço diário.   
 

 Refeições conforme indicado (18) servidas nos hotéis ou em restaurantes locais. 
 

 Visitas indicadas, incluindo todas as entradas nos monumentos e parques nacionais. 
 

 Espectáculo de danças tradicionais. 
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 Acompanhamento por guia local em português durante toda a viagem. 
 

 Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA. 
 

 Taxas aeroportuárias, de segurança e combustível de Portugal, país de ligação e Tailândia 
em vigor a esta data  (413,97€ - ver nota 2). 

 
 Seguro de viagem VIP no valor de 100.000,00€ por passageiro, incluindo clausulas de 

cancelamento antecipado e interrupção da viagem. 
 

 Bolsa de viagem, incluindo material de informação sobre os locais a visitar. 
 

 Acompanhamento durante toda a viagem por  - Maria de Lourdes Costa -. 
 
 
Não Incluindo: 
 
 

   Quaisquer serviços que não se encontrem mencionados no programa e na rubrica Incluindo. 
 
 Extras efectuados durante a estadia, tais como: bebidas nas refeições, telefonemas, 

consumo de minibar, lavagem de roupa, gratificações etc. 
 

 Gratificações a guia e motoristas 
 

 
 

Notas: 
 
 

1. Os valores apresentados ficam sujeitos a alteração se: 
 

a. As passagens aéreas vierem a sofrer aumentos para além do cálculo base à data de 
impressão deste programa; as taxas aeroportuárias e/ou o valor dos combustíveis 
sofram aumentos; se o valor do câmbio do Dólar Americano face ao Euro sofrer 
aumento significativo.  

 
b. Na eventualidade do número mínimo de participantes não ser atingido.  

 

 
2. Os horários dos voos domésticos são indicativos. 

 
 
 
 
 
 

Inscrições até ao dia 31 Agosto 
 

 

 


