TAILÂNDIA
FASCINANTE 2017
(14 dias)
Saídas:
Roteiro:

15 de Abril
Dubai, Bangkok, Ayutthaya, Sukhothai, Chiang Mai, Phuket, Ilhas Phi Phi, Phuket.

[ –, – ,– ]

7º Dia (21.04.17) – Bangkok/ Ayutthaya/ Sukhothai [ C , A , J ]

Apresentação no Aeroporto Internacional de Guarulhos às
21h00.

Após café da manhã, partida do hotel com destino a Ayutthaya,
antiga capital da Tailândia, para conhecer algumas das mais
importantes ruínas desta histórica cidade. Almoço em
restaurante local e prosseguimento a Sukhothai. Chegada e
traslado ao hotel. Jantar incluso.

1º Dia (15.04.17) – São Paulo

2º Dia (16.04.17) – São Paulo / Dubai

[–,–,–]

Partida à 1h25, no voo Emirates 262, com destino a Dubai.
Chegada às 22h55, recepção e traslado ao hotel.
3º Dia (17.04.17) – Dubai

[ C , – , – ]

Manhã livre para atividades independentes. À tarde, meio dia
de passeio pela cidade, passando pela área de Bastakiya, parte
antiga da cidade, e visita ao museu Forte Al Fahidi.
Continuaremos nosso passeio na travessia do canal “Creek”,
seguiremos ao mercado de especiarias e de ouro, chegaremos
à parte moderna da cidade, atravessando a Avenida Sheikh
Zayed, passando em frente ao Burj Khalifa (maior prédio do
mundo). Pararemos também na Praia de Jumeira para fotos do
grande Hotel Burj Al Arab. Término do passeio no aeroporto.

8º Dia (22.04.17) – Sukhothai/ Chiang Mai

[C,A,J]

Visita ao parque histórico de Sukhothai, considerado
Patrimônio da Humanidade, onde faremos um passeio de
bicicleta pelos seus planos jardins, entre ruínas e lagos, e onde
apreciaremos o Grande Buda Branco de Wat Sri Chum.
Almoço em restaurante local e continuação até Chiang Mai.
Após chegada, jantar e acomodação no hotel.
9º Dia (23.04.17) – Chiang Mai

[C,A,J]

Embarque às 3h00, no voo Emirates 384, com destino a
Bangkok. Chegada às 12h15 em Bangkok, recepção e traslado
ao hotel.

Saída para visita a um dos templos mais conhecidos da cidade,
o Wat Doi Suthep, localizado no topo de uma colina. No
centro, existe um grande “chedi” (pagode em forma de espiral)
contendo relíquias de Buda. Almoço em restaurante local. À
tarde, visitaremos a tribo mundialmente conhecida das
mulheres girafas, que usam inúmeros anéis em torno do
pescoço. À noite, jantar típico tailandês com apresentação de
danças locais.

5º Dia (19.04.17) – Bangkok

[C,–,– ]

10º Dia (24.04.17) – Chiang Mai/ Phuket/ Phi Phi [ C , – , – ]

Pela manhã, meio dia de passeio e visita ao Templo Wat
Trimitr, onde está o Buda Dourado com 3 metros de altura e 5
toneladas e meia de ouro maciço, ao Templo Wat Po, o maior
e o mais antigo templo de Bangkok, que abriga o Buda
Reclinado e folheado a ouro, ao Grande Palácio, que
costumava ser a residência da realeza, e ao belo Templo do
Buda de Esmeralda. Retorno ao hotel e tarde livre.

Traslado ao aeroporto para embarque no voo com destino a
Phuket. Chegada, recepção e traslado ao hotel em Phi Phi.

4º Dia (18.04.17) – Dubai/ Bangkok

[–,–,–]

11º Dia (25.04.17) – Phi Phi

[C,–,–]

Dia livre para atividades independentes.
12º Dia (26.04.17) – Phi Phi

[C,–,–]

Dia livre para atividades independentes.
6º Dia (20.04.17) – Bangkok

[C,A,–]

Pela manhã, visita ao mercado flutuante “Damnoen Saduak”,
o mais importante e pitoresco da Tailândia, a 110 km de
Bangkok. O passeio inclui visita a Nakhon Pathom, onde está
o maior pagode do Sudeste Asiático, o Phra Pathom Chedi.
Almoço em restaurante local. Em seguida, visita a um vilarejo
tailandês que nos mostrará um pouco da vida cotidiana com
performances de boxe tailandês, danças locais, show com
elefantes, entre outras atrações.

13º Dia (27.04.17) – Phi Phi/ Phuket

[C,–,–]

Café da manhã e check-out em horário regular. Em horário
adequado, traslado ao aeroporto de Phuket.
14º Dia (28.04.17) – Phuket/ Dubai/ São Paulo [ – , – , – ]

Às 00h10, embarque no voo Emirates 379 com destino a
Dubai. Chegada prevista às 3h30, e embarque no voo Emirates
261, às 8h35, com destino a São Paulo. Chegada prevista às
16h30, fim dos nossos serviços.

Em acomodação dupla

Observações:
• O itinerário poderá sofrer alterações, tanto na ordem dos
locais de visitação, quanto alguns passeios poderão ser
substituídos.
• A franquia de bagagem permitida por pessoa nos voos
internos é de 1 mala de até 20 kg, por trecho.

US$4,100
Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

Inclui:
• Passagem aérea em classe econômica, com Emirates
Airlines: São Paulo/ Dubai/ Bangkok e Phuket/ Dubai/ São
Paulo.
• Passagem aérea em classe econômica para o trecho: Chiang
Mai/ Phuket.
• Hospedagem nos hotéis mencionados ou similares.
• Refeições conforme descritas no programa, sem bebidas.
Legenda: C-café, A-almoço e J-jantar.
• Guia acompanhante saindo do Brasil falando português, e
guia local falando espanhol.
• Traslados e passeios (exceto opcionais), conforme descritos.
• Seguro de viagem de 14 dias (válido até 75 anos, acima
dessa idade haverá adicional e/ou redução da cobertura).

Dubai

01

Não inclui:
• Taxas aeroportuárias.
• Gorjetas para guia local, motorista e maleteiros dos hotéis.
• Despesas com vistos e documentações.
• Quaisquer despesas extras, não indicadas no programa.

Bangkok
Sukhothai
Chiang
Mai
Ilhas Phi
Phi

03
01

Hilton Garden Inn Dubai
Mall of the Emirates
Pullman Hotel G
Le Charme

03

Holiday Inn

standard

03

Phi Phi Island Village

standard

Suplemento single

US$1,100
Por pessoa (Aéreo + Terrestre)
Mínimo de 20 participantes

HOTÉIS PREVISTOS
Cidade

Noites

Hotel

Categoria

standard
standard
standard

VOOS DO ROTEIRO
Voos

Origem

Destino

Horário
de saída

Horário de
chegada

EK 262
EK 384
EK 379
EK 261

São Paulo
Dubai
Phuket
Dubai

Dubai
Bangkok
Dubai
São Paulo

01h25
03h00
00h10
08h35

22h55
12h15
03h30
16h30

