
Lazer e Tempos Livres / Sul TAILÂNDIA
EV: 451.977

Programa GRANDE CIRCUITO DA TAILÂNDIA 1 a 13 novembro 2014

1º Dia - 1 novembro - LISBOA / DUBAI / BANGKOK
Formalidades de embarque assistidas pelo guia OasisTravel que acompanhará toda a viagem, e partida para Bangkok às
14h25 (escala no Dubai das 01h05 às 03h05). Refeições e noite a bordo.
2º Dia - 2 novembro - BANGKOK
Chegada a Bangkok pelas 12h25. Assistência e início da primeira visita panorâmica da cidade, para primeira orientação
na cidade. Jantar e alojamento no Hotel Holiday Inn Silom.
3º Dia - 3 novembro - BANGKOK3 Dia 3 novembro BANGKOK
Pequeno-almoço no hotel. Saída para visita de dia inteiro a Bangkok e alguns dos seus principais templos, como sejam o
grande complexo monumental do “Grande Palácio”. Almoço num típico restaurante tailandês situado ao longo dos
canais. Visita ainda do templo ‘Wat Trimitr’ (Buda de Ouro), e o Templo ‘Wat Po’ (Buda Deitado). Jantar e alojamento.
4º Dia - 4 novembro - BANGKOK / DAMNOEN SADUAK - Mercado Flutuante / BANGKOK
Pequeno-almoço e partida com destino a Damnoen Saduak, para visita do Mercado Flutuante. No mercado flutuante de
Damnoen Saduak as inúmeras embarcações dos vendedores, lado a lado, formam um autêntico mundo flutuante. Tempo
livre para compras. Visita ainda de Nakhon Pathom, onde se encontra o mais alto “Chedi” (Pagoda) da
Tailândia. Continuação para a Quinta de Sampran Riverside, para visita dos seus artísticos jardins e almoço. Segue-se
um espetáculo de tradições, costumes e atividades quotidianas do povo, para além de algumas demonstrações
desportivas, como o Boxe Tailandês e as Lutas das Espadas. Músicas, Danças, Ordenação de Monges e Cerimónia dop p ç ç g
Casamento serão aqui representados. Jantar e alojamento.
5º Dia - 5 novembro - BANGKOK / CHIANG RAI - CHIANG SAEN (TRIÂNGULO DOURADO)
Pequeno-almoço e embarque no voo doméstico com destino a Chiang Rai. Transporte até ao hotel. Após o almoço em
restaurante local, continuação em direção ao famoso “Triângulo Dourado”, onde se encontram as fronteiras da Tailândia,
de Myanmar (Birmânia) e do Laos. De seguida, visita de Chiang Saen, a antiga capital do primeiro Reino Tailandês,
situada nas margens do Rio Mekong, na fronteira entre a Tailândia e o Laos. Visita do Museu do Ópio, pequeno mas
original. Jantar e alojamento no Hotel Imperial Golden Triangle Resort.
6º Dia - 6 novembro - CHIANG RAI - Doi Mae Salong / Tribos de Montanha
Pequeno-almoço. Dia de visita a diversas aldeias locais próximas de Doi Mae Salong, no extremo norte da Tailândia, na
zona de fronteira com Myanmar. A magnífica paisagem sobre territórios da Tailândia, de Myanmar e do vale do Rio
Mekong, merecem por si só esta viagem. Visita das tribos de montanha Akha, Yao e Muser, bem como de uma
plantação de chá. Almoço. Durante a tarde, visita da cidade fronteiriça de Mae Sai e do seu mercado, com diversas
ofertas de artesanato tailandês e da Birmânia. Oportunidade para fazer algumas compras. No caminho de regresso a
Chiang Rai, paragem no parque Baan Dam (Casa Negra). Jantar e alojamento.
7º Dia - 7 novembro - CHIANG RAI / CHIANG MAI
Pequeno-almoço. Embarque em barco a motor para um passeio de barco ao longo do rio Kok. Transporte de barco de
regresso a Chiang Rai e transporte terrestre até Chiang Mai através da região de Wiang Pa Pao, com uma paragem para
visita de Wat Rong Khun, conhecido por Templo Branco. Paragem também nas termas de Mae Ka Chan. Almoço.
Durante a tarde, visita do centro de artesanato de Sankamphaeng. À noite, jantar típico tailandês, acompanhado de
danças locais. Regresso ao Hotel Holiday Inn Chiangmai e alojamento.
8º Di 8 b CHIANG MAI8º Dia - 8 novembro - CHIANG MAI
Pequeno-almoço. Visita do campo de elefantes de Mae Taeng, onde iremos admirar a força e o trabalho destes
simpáticos paquidermes, bem como realizar um passeio em dorso de elefante durante cerca de 1 hora no total. Regresso
de carroça ao campo de elefantes e breve passeio de barco pelo rio. Continuação para uma quinta de orquídeas e
almoço. À tarde, visita do templo de Doi Suthep. Jantar e alojamento.
9º Dia - 9 novembro - CHIANG MAI / MAE HONG SON
Pequeno-almoço. Voo de Chiang Mai para Mae Hong Son. Visita da vila de Paduang, onde vivem as famosas “Mulheres
Girafa”, que usam diversas argolas em volta do pescoço e dos tornozelos. Visita também das tribos Kayaw e Kaya.
Almoço. À tarde, passeio de barco pelo rio Pai durante cerca de 1 hora. Jantar e alojamento no Hotel Imperial Mae
Hong Son Resort.
10º Dia 10 no embro MAE HONG SON / CHIANG MAI10º Dia - 10 novembro - MAE HONG SON / CHIANG MAI
Pequeno-almoço. De manhã, visita ao mercado de Mae Hong Son. Após as visitas, transporte até ao aeroporto e voo de
regresso a Chiang Mai. Chegada ao aeroporto de Chiang Mai, assistência e transporte até ao hotel. Jantar e alojamento no
Hotel Holiday Inn Chiangmai.
11º Dia - 11 novembro - CHIANG MAI / BANGKOK
Pequeno-almoço. Transporte até ao aeroporto e voo para Bangkok. Restante dia livre para complementar as visitas de
Bangkok, ou dedicar o tempo às diversas opções de compras a preços muito apetecíveis. À noite, jantar de despedida
acompanhado de músicas e danças tailandesas.
Alojamento no Hotel Holiday Inn Bangkok Silom. Nota: O almoço de hoje ficará dependente do horário do voo.

12º Dia - 12 novembro - BANGKOK / RIO KWAI E TEMPLO DOS TIGRES / BANGKOK
Pequeno-almoço. Visita de dia inteiro na região de Kanchanaburi, incluindo o almoço. Paragem para conhecer o
cemitério dos prisioneiros aliados da 2ª Guerra Mundial. Visita da histórica ponte sobre o rio Kwai, e continuação até ao
famoso Templo do Tigre. Jantar no hotel e transporte para o aeroporto.
13º Dia - 13 novembro - BANGKOK / DUBAI / LISBOA
Formalidades de embarque e partida de Bangkok, às 01h05, em voo Emirates Airlines com destino a Lisboa (com escala
no Dubai das 04h55 às 07h10). Noite e refeições a bordo. Chegada ao aeroporto de Lisboa prevista para as 12h00.
FIM DA VIAGEM



Lazer e Tempos Livres / Sul TAILÂNDIA

Sócios efetivos e auxiliares (cônjuge, filhos e enteados enquanto estudantes) e outros Sócios Auxiliares:

Quarto Duplo (x2) € 2.390,00; Suplemento Single: € 395,00.

Débito poderá ser fracionado em 8 vezes, em: 23 maio, 25 de junho, 25 de julho, 25 de agosto, 25 de setembro,
24 de outubro, 25 de novembro e 23 de dezembro de 2014.

Na opção de débito único, será efetuado em 24 de outubro de 2014.

Custos

pç

Incluído:
Passagem aérea em classe turística em voo regular Lisboa / Bangkok / Lisboa (via Dubai); Passagem aérea em

classe turística em voo regular Bangkok / Chiang Rai + Chiang Mai / Mae Hong Son / Chiang Mai /
Bangkok;
Assistência e transporte dos aeroportos aos hotéis e volta;
Estadia de 10 noites em Hotéis de 4*, conforme mencionados no itinerário ou similares, incluindo o pequeno-

almoço diário;
Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar-condicionado e com guia local em

português ou espanhol;português ou espanhol;
Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa; Passeio de elefante e

passeios de barcos como mencionados;
Pensão Completa durante todo o circuito (exceto nas refeições que coincidam com os horários dos voos), num

total de 20 refeições como mencionado no programa, incluindo 2 jantares com espetáculos;
Acompanhamento OasisTravel durante toda a viagem;
Serviço de bagageiros nos hotéis; Taxas de aeroporto, segurança, combustível e taxas de embarque

internacionais e domésticas tailandesas (ca.40€ à data de 28.11.13, valor a reconfirmar à data de emissão);
Taxas hoteleiras de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 28.11.2013; Seguro de viagem VIP
(MIP 60 000€);(MIP.60.000€);
 Bolsa de viagem contendo material informativo sobre a viagem e os locais a visitar.
Não incluído:
Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efetuados

durante a estadia, tais como bebidas às refeições, gratificações, telefonemas, lavagem de roupa, etc.

NOTA: Obrigatório Passaporte válido pelo período mínimo de 6 meses após a data da viagem.
Desistências:
Depois de confirmada a inscrição pelo Clube, as desistências terão um custo mínimo de € 50,00, a título de Taxa 

de Reserva, eventualmente acrescida dos custos que nos forem exigidos pelo Operador OasisTravel, caso não 
se consiga substituição em tempo útilse consiga substituição em tempo útil.

Inscrições limitadas a partir das 09h00 de 7 de abril e até às 24h00 do dia 9 de maio de 2014.

A 15 de maio, informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com
qualquer dos participantes durante esta viagem.

Diversos

TAILÂNDIA INSCRIÇÕES FECHADAS


