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ESSÊNCIAS DA TAILÂNDIA E NORTE DO VIETNAME 20192020

DATAS DE SAÍDA

MAIO 2019 A ABRIL 2020
Saídas de Lisboa aos Domingos

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE
Bangkok Narai 3* Holiday Inn 4* Pullman G 5*
Chiang Rai Wiang Inn 3* Grand Vista 4* Le Meridien 5*
Chiang Mai The Empress 4* Holiday Inn 4* Shangri La 5*
Hanói Adamas 3* Mercure Hanói 4* Nikko Hanói 5*
Halong Syrena Cruise Indochina Sails 
Mai Chau Mai Chau Ecolodge

de elefante, seguindo o curso do rio e cruzando a espessa 
vegetação. Depois do safari, descida do rio num barco de 
bambu e passeio num carro puxado por búfalos. Almoço 
em restaurante local e visita a uma quinta de orquídeas. 
Por último, visita de algumas fábricas de artesanato local. 
Alojamento.

8º DIA:  CHIANG MAI / BANGKOK / HANÓI  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque em voo com destino a Hanói, via Ban-
gkok. Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo 
guia local. Transfer ao hotel. Check-in a partir das 14h. Tem-
po livre. Alojamento.

9º DIA:  HANÓI  MP
Pequeno-almoço. Visita panorâmica da cidade, passando 
pela casa e pelo Mausoléu de Ho Chi Minh (visita exterior), 
pelo Palácio do Governador (visita exterior), pelo Pagode 
do Pilar Único e pelo Templo da Literatura. Almoço em res-
taurante local. De tarde, visita do “museu-prisão” Hoa Lo, 
do Templo Ngoc Son, situado no meio do lago Hoan Kiem, 
e realização de um emocionante passeio em riquexó pelo 
centro histórico. Ao final da tarde, assistência a um peculiar 
espetáculo de marionetas sobre a água. Regresso ao hotel 
e alojamento.

10º DIA:  HANÓI - HALONG BAY  PC
Pequeno-almoço. Partida em direção a Halong Bay (165 
km, 3 horas e meia de viagem). Chegada e embarque num 
tradicional junco de madeira (embarcação típica) com 
almoço a bordo. O cruzeiro atravessa a baía, navegando 
entre ilhotas de formas características e cobertas de vege-
tação. Tarde livre. Jantar e alojamento a bordo.
Nota: O itinerário do cruzeiro está sujeito a alteração sem aviso 
prévio devido às condições meteorológicas.

11º DIA:  HALONG BAY - HANÓI  APA
Os mais madrugadores poderão participar na demons-
tração de Taichi no convés superior. Tome um pequeno-al-
moço ligeiro e, mais tarde, desfrute de um esplêndido 
brunch para recarregar baterias. Continuação da nave-
gação por esta baía encantada. Pelas 10h30 - 11h00, des-
embarque em Halong e transfer de regresso a Hanói por 
estrada. Chegada e resto de dia livre. Alojamento. 

12º DIA:  HANÓI - MAI CHAU  MP
Pequeno-almoço. Saída com destino a Mai Chau (a 3h30 
de viagem), uma província conhecida pela beleza da sua 
paisagem, idílicos vales verdejantes e arrozais. Chegada a 
Mai Chau e almoço com uma família local. Observe as casas 
típicas das aldeias de Chieng Sai e Na Phin e passeie de bi-
cicleta pelos trilhos que fazem parte das rotinas das tribos 
locais. Alojamento. 

13º DIA:  MAI CHAU - HANÓI - ... PA
Pequeno-almoço. Visite o mercado local e a cidade de 
Muong. Regresso a Hanói e transfer ao aeroporto para 
embarcar em voo de regresso à sua cidade de origem, via 
cidade (s) conexão. Noite e refeições a bordo. 

14º DIA: ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS005D 14 7 2.340 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 435€  TOTAL 2.775€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Bangkok, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a 
bordo.

2º DIA:  ... - BANGKOK  SA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso 
representante local. Transfer ao hotel para check-in (a partir 
das 14h00). Resto de dia livre. Alojamento.

3º DIA:  BANGKOK  APA 
Pequeno-almoço. Visita de Bangkok, descobrindo três im-
pressionantes templos budistas e o Grande Palácio. Visita 
do Templo de Wat Pho, conhecido por ter um dos maiores 
budas do mundo (Buda reclinado), e do Templo de Mármo-
re, um dos mais belos exemplos da arquitetura tailandesa. 
De seguida, visita do Grande Palácio, o grande símbolo da 
cidade de Bangkok e da monarquia tailandesa. Conheça os 
diferentes lugares desta antiga residência real com desta-
que para o Templo do Buda de Esmeralda. (Nota: Para a 
visita do palácio deve levar calças compridas até aos tor-
nozelos e camisa/t-shirt de mangas compridas ou até ao 
cotovelo). No regresso ao hotel, paragem numa famosa loja 
de pedras preciosas. Alojamento. 

4º DIA:  BANGKOK (MAEKLONG RAILWAY MARKET E 
MERCADO FLUTUANTE DE DAMNOEN SADUAK)  APA
Pequeno-almoço. Saída até Mae Klong para conhecer o 
Maeklong Railway Market*, um curioso mercado montado 
em cima do caminho ferroviário. De seguida, continuação 
até ao Mercado Flutuante de Damnoen Saduak, um dos 
lugares mais tradicionais e pitorescos do país. Realização 
de um passeio de barco a motor, através dos canais, até 
chegar ao mercado. Tempo livre para observar a compra 
e venda de frutas e vegetais a bordo de pequenas embar-
cações. Regresso a Bangkok. Alojamento.
*Não há garantia de que o comboio passe durante a sua visita 
ao mercado, uma vez que o seu horário é muito irregular.

5º DIA:  BANGKOK - CHIANG RAI  MP
Pequeno-almoço. De manhã cedo, transfer (regular/só com 
motorista) ao aeroporto. Formalidades de embarque e saí-
da em voo com destino a Chiang Rai. Chegada e assistência 
pelo nosso representante. Descubra as tribos de montanha 
de Akha e Yao. Fotografe os trajes tradicionais dos povos 
locais, alheios ao modernismo dos novos tempos, e descu-
bra incríveis peças de artesanato típicas da região. Almoço 
no percurso. De seguida, saída até ao famoso Triângulo 
Dourado, uma área onde as fronteiras de Myanmar, Laos 
e Tailândia se encontram. Por último, visita do Museu do 
Ópio. Regresso a Chiang Rai. Alojamento.

6º DIA:  CHIANG RAI - CHIANG MAI  MP
Pequeno-almoço. Embarque num passeio pelo rio Mae 
Kok, navegando numa lancha tradicional tailandesa até 
chegar a uma povoação da tribo Lahu ou Karen. Desem-
barque e continuação de viagem com destino a Chiang Mai, 
a segunda maior cidade do país e a capital cultural do norte 
da Tailândia. No percurso, visita do espetacular e contem-
porâneo Templo Branco. Almoço. De tarde, visita do Wat 
Phra That Doi Suthep, o Templo da Montanha, e desfrute da 
vista panorâmica de Chiang Mai. Alojamento.

7º DIA:  CHIANG MAI  MP
Após o pequeno-almoço, visita de um acampamento de 
elefantes. Observe estes animais de grande porte a to-
mar o seu banho matinal antes de iniciarem mais um dia 
de treinos e trabalho no campo. Realização de um passeio 
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SUPLEMENTOS AÉREOS
TURKISH AIRLINES + THAI AIRWAYS BASE
Após 13/12 - sob consulta

Se não for possível confirmar a companhia ou classe prevista no preço base 
de cada circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível e 
indicado o respetivo suplemento.

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS005D

VOOS

DATAS 12/5 A 21/7
25/8-16/9

29/7-
18/8

22/9-
20/10

3/11-
19/4/2020

 HOTÉIS STANDARD 3*/4* 
Preço Base Lisboa 2365 2340 2390 2390
Total com Taxas : 435 2800 2775 2825 2825
Supl. Individual 410 410 435 435
Supl. + 4 Jantares (Vietname) : 80

 HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2600 2570 2645 2710
Total com Taxas : 435 3035 3005 3080 3145
Supl. Individual 605 605 635 685
Supl. + 4 Jantares (Vietname) : 115

 HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2830 2805 2860 2975
Total com Taxas : 435 3265 3240 3295 3410
Supl. Individual 745 745 760 855
Supl. + 4 Jantares (Vietname) : 145
Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos
Natal e Fim de Ano (19 Dez a 4 Jan) + Ano Novo Lunar (31 Jan a 10 
Fev) + Loi Kratong (20-25 Nov) - Suplementos época alta na Tailândia 
sob consulta.
Supl. início em Bangkok entre 12-23 Dez + 13-23 Jan - consulte-nos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guias locais em espanhol durante toda a viagem, exceto no barco 
em Halong em que não é permitido acesso ao guia e a tripulação 
é de idioma inglês.

Suplemento para Triplo : (Nos juncos de Halong, não existe quar-
to triplo, por isso obriga a 1 twin + 1 individual)
Standard - 150   Superior - 160   Deluxe - 175 

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
VIETNAME    25 USD (entradas simples)

50 USD (entradas múltiplas)

Necessário envio cópia do passaporte, pagamento local
Passaporte com validade superior a 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo

Mai Chau
1 3


