Circuito de 10 dias O melhor da Tailândia com Samui, saídas terças de Março a Outubro / 46713

Tfno: + 351 914405176
Email: clientes@lusoviagens.com
Web: https://www.lusoviagens.com/

Ficha viaje

Circuito de 10 dias O melhor da Tailândia com Samui, saídas terças
de Março a Outubro

Circuito de 10 dias O melhor da Tailândia com Phuket,
com Bangkok (3n), Chiang Rai (1n) e Chiang Mai
(2n) combinando com alguns dias de praia em: SAMUI (3n).
Com inicio em BANGKOK e final em PRAIA DE SAMUI.

Visitas inclusas:

●
●
●

Em Bangkok: Panorâmica, Palácio Real, Wat Pho
Em Chiang Rai: Doi Tung, Jardim Mae Fah Luang,Mae Sai e Triângulo Dourado.
Em Chiang Mai: Wat Rong Khun( o Templo Branco), Wat Phrathat Doi Suthep,
acampamento de elefantes, Viveiro de Orquídeas

Resumen del viaje
DIA 1º (Terça Feira) BANGKOK
DIA 2º (Quarta Feira) BANGKOK
DIA 3º (Quinta Feira) BANGKOK
DIA 4º (Sexta Feira) BANGKOK-CHIANG RAI
DIA 5º (Sábado) CHIANG RAI-CHIANG MAI
DIA 6 (Domingo) CHIANG MAI
DIA 7º (Segunda Feira) CHIANG MAI-BANGKOK-PRAIA DE SAMUI
DIA 8º a 9º (Terça e Quarta Feira) PRAIA DE SAMUI
DIA 10º (Quinta Feira) PRAIA DE SAMUI
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A SATISFAÇÃO E O BEM-ESTAR DE NOSSOS CLIENTES É NOSSO PRINCIPAL OBJETIVO E PARA
ISSO, OFERECEMOS A CADA ANO:

+ SERVIÇO

+ QUALIDADE...

...EM CADA DETALHE DE SUA VIAGEM: Nos VOOS

Trabalhamos com companhias de primeira categoria: IBERIA, LUFTHANSA, SAS,
AF/KLM...(Somente opções com AÉREO)

Oferecemos saídas a partir de todos os aeroportos.

Sempre à procura de mais COMODIDADE para nossos clientes:
iniciamos a viagem em um ponto do destino e o retornamos a partir de outro, para evitar
quilômetros desnecessários de estrada.

Na ASSISTÊNCIA
Estamos à sua espera no aeroporto de chegada desde o primeiro dia e nossa equipe irá levá-lo até
seu hotel para sua acomodação.
Durante toda a viagem, você vai contar com o acompanhamento e a assistência de um de nossos
guias especializados, sempre que necessite

Nos HOTÉIS
Fazemos uma seleção cuidadosa dos hotéis que oferecemos em todos os nossos circuitos.

Oferecemos diferentes categorias: 3* Sup, 4* e 4* Centro da Cidade, para que você possa escolher
aquele que melhor se adapta às suas necessidades.

No TUDO INCLUSO
Oferecemos esta opção em praticamente todos os nossos circuitos, incluindo: café da manhã buffet,
almoço e jantar, além das visitas mais importantes. Isto significa mais comodidade e uma
grande economia, SEM SURPRESAS!
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Itinerario ampliado
DIA 1º (Terça Feira) BANGKOK
Chegada a Bangkok, assistência e traslado ao hotel. Restante do dia livre à sua disposição para
começar a conhecer esta cidade.

DIA 2º (Quarta Feira) BANGKOK
Café da manhã. Na parte da manhã visita panorâmica em Bangkok. Veremos o Wat Pho, o templo do
Buda Reclinado que, com seus 46 metros de comprimento e 15 metros de altura, é a maior estátua
de Buda reclinado da Tailândia. Em seguida veremos o Wat Trimit, que abriga um Buda de Ouro de
5,5 toneladas. Terminamos a visita na joia de Bangkok, o Palácio Real. O Grande Palácio é a
estrutura mais famosa de toda a Taillândia com com seus telhados espetaculares, extensos murais e
ornamentos extravagantes. É também o local onde se encontra o tesouro nacional: o Buda de
Esmeralda. O lugar mais importante do palácio é o templo Wat Phra Kaew, onde se encontra o Buda
de Esmeralda, esculpido em jade e de apenas 45 centímetros de altura, o mais valioso e
reverenciado da Tailândia. Restante do dia livre para descansar ou descobrir a cidade por conta
própria.

DIA 3º (Quinta Feira) BANGKOK
Café da manhã. Dia livre a sua disposição. Oferecemos a possibilidade de realizara as
seguintes visitas opcionais. * Excursão para o mercado flutuante de Damoan Saduak: Nas
primeiras horas da manhã, os estreitos canais ficam cheios de pequenas embarcações de frutas e
verduras vendidas por mulheres locais. * Excursão de dia completo a Ayutthaya, que foi capital do
reino do Sião de 1350 a 1767, uma cidade conhecida por seus impressionantes palácios e templos.
Mais tarde visitaremos Bang Pa-In, que foi residência real de verão. Após a visita,
embarcaremos num cruzeiro de volta a Bangkok. Almoço tipo buffet a bordo ( não inclui bebidas).
Durante as 4 horas de cruzeiro pelo rio Chao Phraya, você vai poder contemplar as aldeias e casas
rurais tailandesas. * Excursão de dia completo a Kanchanaburi, uma cidade situada ao longo do rio
Mae Klong, mais conhecido como rio Kwai. Visita a um dos cemitérios da 2ª Guerra Mundial e ao
mausoléu. Almoço tailandês em um restaurante local. Visita ao Centro de Tailândia e Birmânia,
antes de retornar a Bangkok.

DIA 4º (Sexta Feira) BANGKOK-CHIANG RAI
Café da manhã. Na hora prevista, traslado ao aeroporto e saída no voo com destino a Chiang Rai
(voo não incluso). Chegada e recepção. Traslado ao hotel e acomodação. Restante do dia livre.

DIA 5º (Sábado) CHIANG RAI-CHIANG MAI
Café da manhã. Na parte da manhã nos dirigimos ao Triângulo Dourado, ponto geográfico onde as
fronteiras da Tailândia, Myanmar (Birmânia) e Laos se encontram. Seguiremos para o mirante que
oferece uma vista panorâmica dos três países separados pelo leito de um dos rios mais famosos da
Ásia e do mundo. Após a vista panorâmica, desceremos até as margens do rio Mekong e
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seguiremos seu curso a bordo de uma embarcação típica. Almoço em restaurante local. Saída pela
estrada rumo a Chiang Mai, a “Rosa do Norte”, uma maravilhosa cidade situada às margens do rio
Ping, que deslumbra cada viajante que pisa suas ruas. Entre contato com seu povo e sua cultura.
Faremos uma parada no caminho para contemplar o célebre templo Wat Rong Khun ou
Templo Branco. Trata-se de um Templo Budista e Hindu diferente dos demais por ser totalmente
pintado de branco e revestido com pequenos espelhos. É um templo contemporâneo, mas nem por
isso menos conhecido na Tailândia e no mundo inteiro .Traslado para Chiang Mai, chegada ao hotel
e acomodação. Recomendamos um passeio pelo típico mercado noturno de Chiang Mai, uma das
atrações turísticas da cidade.

DIA 6 (Domingo) CHIANG MAI
Café da manhã. Traslado ao acampamento de elefantes, situado em plena selva, para observar como
estas grandes criaturas são ágeis para realizar as tarefas do campo. Passeio de elefante incluído,
durante o qual veremos o recinto de povoados, que hoje acolhe uma seleção das tribos mais
importantes do país, como as míticas Long Neck (Mulheres-Girafa), cujo assentamento original fica
em Mae Hong Son e são provenientes da Birmânia. Algumas das tribos que estão neste espaço
recriam seu habitat natural, incluindo as tribos Lisu, Yao e Meo. Almoço e visita a um viveiro de
orquídeas, onde poderemos admirar a beleza inigualável desta magnífica espécie floral. Na parte da
tarde visita ao templo Wat Phrathat Doi Suthep, um templo budista Teravada considerado o mais
belo e popular de toda esta parte do país. Este local é conhecido normalmente como Doi Suthep, o
nome da colina sobre a qual se localiza. Diz-se que foi construído quando um elefante branco que
carregava uma relíquia com o osso do ombro de Buda morreu neste mesmo local, depois de bater
três vezes no chão com sua tromba. Isso foi interpretado pelo Rei Nu Naone como um sinal para
construir o templo, no final do século XIV. Partindo da parte mais baixa da colina, precisamos subir
309 degraus para chegar ao local onde está o templo e seus pagodes. Deste ponto descortina-se uma
vista espetacular de Chiang Mai. Retorno ao hotel e acomodação.

DIA 7º (Segunda Feira) CHIANG MAI-BANGKOK-PRAIA DE SAMUI
Café da manhã no hotel. No horário indicado, traslado ao aeroporto para embarcar no voo para o
litoral via Bangkok (voos não inclusos). Chegada traslado ao hotel. Acomodação.
DIA 8º a 9º (Terça e Quarta Feira) PRAIA DE SAMUI
Café da manhã. Estadia no hotel. Dias livres para desfrutar das magníficas praias de areia branca,
paisagens tropicais, recifes de coral e instalações de seu hotel.

DIA 10º (Quinta Feira) PRAIA DE SAMUI
Café da manhã no hotel. Tempo livre até a hora do traslado ao aeroporto. Fim da viagem e de nossos
serviços.

Preço por pessoa em quarto duplo $ USA
4****
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Em quarto duplo

2.975

3.630

Notas:
• Visto: Consulte a entidade competente de seu país de origem com respeito aos requisitos e
condições.
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Incluido
• Assistência no aeroporto: traslados ao hotel e vice-versa.
• Refeições: Café da manhã buffet diário em Bangkok, 2 almoços em Chian Rai, Chiang Mai e praias,
conforme sistema escolhido.
• Visitas com guias falando espanhol
Em Bangkok: Panorâmica, Palácio Real, Wat Pho
Em Chiang Rai: Doi Tung, Jardim Mae Fah Luang, Mae Sai e Triângulo Dourado.
Em Chiang Mai: Wat Rong Khun( o Templo Branco), Wat Phrathat Doi Suthep, acampamento
de elefantes, Viveiro de Orquídeas
• Seguro de viagem

No Incluido
EXTRAS

VOOS

Condiciones
NA LUSOVIAGENS NOS ESFORÇAMOS DIA A DIA PARA OFERECER PROFISSIONALISMO
e VANTAGENS
... na hora de oferecer, reservar e fornecer aos nossos clientes os serviços contratados.
Supervisionamos todos os detalhes da sua viagem: a qualidade dos hotéis onde você
ficará hospedado, o treino dos guias que irão acompanhá-lo e tudo o mais que nos ajude a atender
ou superar suas expectativas. Estaremos à sua espera nos aeroportos de destino e nossos guias irão
orientá-lo pessoalmente durante toda a viagem, porque não deixamos nada ao acaso.
Nossos roteiros são projetados para que você conheça o que há de mais importante e interessante
nas cidades a serem visitadas, sem deixar de lado sua comodidade. Por exemplo, temos acordos
especiais que nos permitem reservar uma data e hora nos museus mais importantes da Europa,
como os Museus do Vaticano, sem precisar fazer fila. Faça sua reserva com a LUSOVIAGENS,
arrume sua bagagem, e prepare-se para desfrutar. Deixe a organização e o planeamento por nossa
conta.
Sua SATISFAÇÃO é nosso principal objetivo e estamos à sua disposição antes, durante e depois da
sua viagem.
Além Disso...
ASSISTÊNCIA 24 HORAS .....................
A Lusoviagens coloca à disposição dos seus clientes 24 horas por dia para uso exclusivo durante os
dias de viagem:
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SEGURO DE VIAGEM...................
Todos os nossos passageiros desfrutam de um Seguro de Viagem exclusivo.
Por acidente ou doença até 901 €
Por morte acidental até 1.002 €
Por furto de bagagem até 120 €

DESCONTOS POR VENDA ANTECIPADA
• Condição imprescindível: reservar 60 dias antes da data de saída e que os descontos estejam
indicados na página do circuito a reservar.
• Os cruzeiros fluviais possuem descontos próprios. Nas datas com desconto oferecemos 10%
Em outras datas de saídas
DESCONTOS PERMANENTES
Crianças. Para crianças com menos de 12 anos dividindo quarto com dois adultos
Para a terceira pessoa dividindo quarto duplo, aplica-se um desconto de 5%. Exceto nos programas
que já tenham o preço em acomodação tripla publicado, com o desconto já aplicado.
O quarto triplo é composto por uma ou duas camas normais e uma dobrável ou turca
Pessoas com mais de 65 anos beneficiam de um desconto de 5%.

DESCONTOS PARA GRUPOS
A grupos de 10 passageiros ou mais oferecemos 5% de desconto por pessoa.
Nota comum a todos os descontos.
Estes descontos não podem ser combinados uns com os outros ou com outras promoções. Não se
aplica em nenhum caso a taxas aéreas, vistos ou eventuais suplementos futuros.

Notas IMPORTANTES ....................................
Em virtude dos horários de voo, por motivos operacionais, se a chegada ao hotel no primeiro dia de
viagem ocorrer logo após as 20 h, não será possível servir o jantar, mesmo quando este estiver
incluído.

Qualquer problema relacionado com os voos (atrasos, extravio de bagagem, etc.) é da
responsabilidade das companhias aéreas. É imprescindível formalizar a reclamação nos balcões das
companhias aéreas, para posterior reclamação.

OS GUIAS
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Com um alto nível cultural e um grande conhecimento dos países onde trabalham, colocamos à sua
disposição uma excelente equipa de profissionais.
Nossos guias são perfeitamente treinados e qualificados para realizar esta importante tarefa:
acompanhá-lo durante sua viagem, prestar toda a orientação necessária, mostrar os monumentos e
explicar a história dos lugares mais importantes que você vai conhecer...

OS ITINERÁRIOS
Muito bem planeados, o nosso produto de mais de 30 anos de experiência, na LUSOVIAGENS
recorremos aos melhores e mais prestigiados Parceiros de que nos permitem conhecer a fundo as
necessidades de nossos clientes. Planeamos nossos itinerários tendo em vista sua maior comodidade:
um mínimo de quilômetros percorridos de ônibus, mínimas mudanças de hotéis possíveis, tempo
suficiente para visitar e desfrutar de cada cidade, paisagem, museu ou monumento.... Nossa
empresa tem acordos com os Museus Vaticanos e outros monumentos para garantir a data e a hora
das visitas e esta pré-reserva permite o acesso direto, sem esperas..

NOSSO CONTROLE DE QUALIDADE
Sua OPINIÃO é muito importante para nós...
Esperamos que todos estes serviços sejam do seu agrado, por essa razão, queremos saber sua
OPINIÃO.
Durante a viagem, nosso Departamento de Qualidade vai se dirigir a você ou a algum outro membro
do grupo para obter em primeira mão suas impressões e seu grau de satisfação.
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Hoteles
hotéis previstos ou similares
BANGKOK

Cat. A Dusit Thani 5*****
Cat. B Amara 4****

www.dusit.com

www.amarahotels.com
CHIANG RAI
Cat. A Le Meridian Chiang Rai 5*****
www.lemeridienchiangrai.com
Cat. B Dusit Island Resort 4****
www.dusit.com
CHIANG MAI

Cat. A DusitD2 5*****
Cat. B Holiday Inn 4****

www.dusit.com
www.holidayinn.com

KOH SAMUI

Cat. A Sheraton Samui 4****
Cat. B Baan Samui 4****

www.sheraton.com

www.baansamuiresort.com
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