Norte da Tailândia & Laos
Preço por pessoa
Em quarto duplo | € 2.810

1.º Dia | 07 Novembro
Lisboa | Dubai
Comparência no aeroporto e Lisboa
120 minutos antes da partida. Formalidades de embarque e saída em
voo regular da Emirates Airlines, às
13h35, com destino ao Dubai.
2.º Dia | 08 Novembro
Dubai | Bangkok | Chiang Rai
Chegada ao Dubai à 01h15. Mudança
de avião e pelas 03h30 continuação da
viagem com destino a Bangkok.
Resto da noite a bordo.
Chegada ao Aeroporto de Bangkok
pelas 12h35, mudança de avião e
continuação da viagem, em voo
regular, com destino a Chiang Rai.
Chegada ao Aeroporto de Chiang
Rai, receção, assistência e transporte
para o Hotel Wiang Inn 4* ou similar.
Jantar e alojamento.
28

Em quarto individual | € 3.120

3.º Dia | 9 Novembro
Chiang Rai | Mae Chan
| Triângulo Dourado | Chiang Rai
Pequeno-almoço. Saída em direção
à província de Mae Chan, subindo
ao longo da montanha, para visitar
as típicas aldeias das tribos de montanha, Akha e Yao. Continuação da
viagem para o local denominado
como Triângulo Dourado. Deste
ponto tem-se uma vista magnífica sobre o rio Mekong, zona
onde fisicamente de encontram
as fronteiras da Birmânia, Laos e
Tailândia, na confluência dos rios
Ruak e Mae Khong. Almoço. Partida
para Chiang Saen, para se visitar
os templos em estilo Chedi Luang
Lanna – Wat Phra That Jom Kitti,
e um pequeno museu do ópio.
Regresso ao hotel em Chian Rai.
Jantar e alojamento no hotel.

4.º Dia | 10 Novembro
Chiang Rai | Taton
| Chiang Mai
Pequeno-almoço. Partida de Chiang
Rai para Baan Pa Tai, cerca de 2h
de viagem. Embarque nos típicos
barcos “long-tailed” e navegação no
rio Mae Kok até a pequena aldeia
de Baan Ta Ton, situada a poucos
quilómetros da fronteira com a
Birmânia, para se visitar uma aldeia
típica da tribo Karen, conhecida
pelas “Mulheres Girafas”. Almoço.
Seguimos para Chiang Mai, passando por Chiang Dao, cerca de
2h30 de viagem. Visita da aldeia de
Sankamphaeng, conhecida pelo
seu artesanato, típico do norte, em
particular artigos em sedas, prata,
papel Saa e laca. Chegada ao Hotel
Holiday Inn 4* ou similar.
Jantar e alojamento.

5.º Dia | 11 Novembro
Chiang Mai | Doi Sutheup
| Chiang Mai
Pequeno-almoço. Saída para visitar
o Campo de Elefantes de Mae Ta
Man, e assistir a várias atividades de
trabalho com os elefantes. Passeio
de elefante de cerca de 1h através
do rio e floresta circundante. Regresso ao campo de elefantes em típicos
carros de bois, seguindo-se um
passeio de 45minutos, em jangadas
feitas de bambu ao longo do rio.
Desembarque e continuação para
uma quinta de orquídeas onde será
servido o almoço. Tempo para visitar
e aprender sobre os vários tipos de
plantas produzidas na quinta. Partida para a montanha de Doi Suthep,
onde se encontra o templo Prathat
Doi Suthep, e donde se tem uma
panorâmica deslumbrante do vale e

da cidade de Chiang Mai. Regresso
ao hotel, jantar e alojamento.
6.º Dia | 12 Novembro
Chiang Mai | Luang Prabang
Pequeno-almoço. Transfer para o
aeroporto e partida em voo regular, com destino a Luang Prabang.
Chegada ao Aeroporto de Luang
Prabang, receção, assistência e transporte para o Muangthong Hotel 4*
ou similar. Jantar e alojamento.
7.º Dia | 13 Novembro
Luang Prabang
Pequeno-almoço. Visita ao centro
histórico, com especial atenção
para o Museu Nacional, ao impressionante Stupa de Wat Visoun, aos
santuários de Wat Aham, Wat Mai e
ao Wat Xieng Thong. Almoço. Visita
do Centro de Etnologia e Artes que

dará a conhecer mais profundamente a mistura étnica e cultural do Laos.
Visita ainda das aldeias têxteis de
Ban Xangkhong e Ban Xienglek. Em
seguida, subida ao Monte Phousi,
local sagrado, para se visitar o Stupa
Dourado, bem como admirar o belo
pôr-do-sol e a panorâmica da cidade
e do rio Mekong. Regresso ao hotel
e jantar.
8.º Dia | 14 Novembro
Luang Prabang | Grutas De Pak Ou
| Luang Prabang
Pequeno-almoço. Cruzeiro no rio
Mekong, no qual poderemos admirar a paisagem tranquila, a vida
ao longo das margens, bem como
a interessante visita às misteriosas
Grutas Pak Ou. Estas consistem em
duas cavernas, com milhares de
imagens de buda, de variadíssimos
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tamanhos. Almoço. Continuação da
viagem passando pela aldeia de Ban
Xanghai, onde os seus habitantes
fazem a destilação de vinho de arroz.
De tarde, visita da bela queda de
água de Kuang Sii, onde se poderá
nadar, relaxar, e fazer uma suave caminhada até ao topo da cascata. No
regresso a Luang Prabang faremos
uma breve paragem na aldeia tribal
de montanha Black Hmong, onde se
poderá apreciar o seu modo de vida
e artesanato. Para terminar, visita ao
Mercado Nocturno de Luang Prabang, onde encontrará de tudo um
pouco, especialmente artesanato
elaborado pelas tribos da região. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.
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9.º Dia | 15 Novembro
Luang Prabang | Bangkok
Pequeno-almoço. Transporte para
o Aeroporto de Luang Prabang e
partida em voo regular com destino
a Bangkok. Chegada, receção e transporte para o Pullman Bangkok G Hotel 5*ou similar. Jantar e alojamento.
10.º Dia | 16 Novembro
Bangkok
Pequeno-almoço. Saída do hotel
para o mercado flutuante de Damnoen Saduak. A primeira paragem
será para se visitar uma quinta
de coqueiros, e poder observar o
processo de elaboração de vários
produtos extraídos do coco. De

seguida embarque nos típicos
barcos “long tail” que nos levam ao
longo de canais, para se visitar o
colorido mercado, com mulheres
vendedeiras, remando os seus barcos, repletos de imensas variedades
de frutas tropicais e legumes. Continuação para Sampran Riverside,
onde faremos um breve passeio a
pé pelos jardins antes do almoço,
servido no restaurante à beira do
rio. Espetáculo cultural, de danças
e lutas tradicionais tailandesas.
Regresso ao hotel e saída para um
cruzeiro no rio Chaophya incluindo
jantar e espetáculo de danças clássicas tailandesas. Regresso ao hotel
e alojamento.

Norte da Tailândia & Laos

O preço inclui:
n

11.º Dia | 17 Novembro
Bangkok | Dubai
Pequeno-almoço. Visita panorâmica
da cidade incluindo três dos templos budistas mais invulgares de
Bangkok: Wat Trimitr, com seu inestimável Buda de Ouro; Wat Po, o maior
templo em Bangkok, com o seu
colossal Buda Reclinado e os Chedis
dos Reis. O Grande Palácio é um
dos mais belos exemplos da antiga
corte do Sião. Era a residência dos
reis da Tailândia, e aqui poderemos
ver os palácios que eram usados
em diferentes ocasiões: o Palácio
Fúnebre, o Palácio das Receções, a
Sala do Trono, a Sala da Coroação, a
Residência dos Convidados Reais, e
o belo Templo do Buda Esmeralda.
Almoço servido no restaurante
Supatra River House.
Tarde livre. Jantar.
Em hora a combinar localmente,
transporte para o Aeroporto Internacional de Bangkok. Formalidades
de embarque.

n Passagem aérea em classe económica para percurso Bangkok / Chiang Rai

+ Chiang Mai / Bangkok / Luang Prabang / Bangkok em voos regulares
da Bangkok Airlines, com direito ao transporte de 20 Kgs de bagagem;
n

9 noites de alojamento em hotéis de 4* incluindo pequeno almoço;

n

17 refeições (os almoços de dias 12 e 15 de novembro serão a bordo);

n Todos
n

os transportes como indicado no programa;

Guias locais de idioma castelhano;

n Todas

as visitas e entradas mencionadas no itinerário;

n Todos

os impostos aplicáveis;

n Visto
n

de entrada no Laos;

Bagageiros nos Hotéis;

n Taxas

de aeroporto, segurança e combustível no montante de 387,35 €
(à data de 17.12.2015 – a reconfirmar e atualizar na altura da emissão
da documentação);

n

Seguro de viagem – Multiviagens VIP – MIP € 60.000;

n Acompanhamento durante toda a viagem por um representante TRYVEL;
n

Bolsa ou similar Tryvel.

O preço não inclui:
n

Bebidas às refeições;

n

Gratificações (guias, motoristas ou restaurantes);

n

12.º Dia | 18 Novembro
Dubai | Lisboa
02h05 - Partida em voo regular da
Emirates Airlines com destino ao
Dubai. Noite a bordo.
05h55 - Chegada ao Dubai.
Mudança de avião e continuação da
viagem pelas 07h15 com destino a
Lisboa. Chegada a Lisboa pelas 12h00
ao aeroporto da Portela.

Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / Dubai /
Bangkok / Dubai / Lisboa, com a Emirates Airlines e o transporte de 30
kgs de bagagem;

Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados
no presente itinerário.

Nota – Tendo em conta a antecipação na elaboração deste programa, o seu itinerário poderá sofrer
ligeiras alterações de acordo com os horários dos voos que venham a ser confirmados para estas datas.
Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de significativas oscilações
cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais.
Para realizar esta viagem é indispensável entregar o passaporte com a validade mínima de 6
meses após ínicio da data da viagem.

Programa elaborado para um mínimo de 30 participantes
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