TAILÂNDIA: CAPITAIS DE SIÃO

4 dias (3 noites)

Pacote regular em espanhol
Saídas aos domingos
ROTEIRO
1º dia – BANCOC / AYUTTHAYA / LOPBURI / PHITSANULOKE
Pela manhã, pick up dos passageiros dos principais hotéis de
Bancoc. Saída do hotel rumo ao parque arqueológico de
Ayutthaya e seus maravilhosos templos. Ayutthaya foi capital do
reino de mesmo nome de 1371 até 1700 aproximadamente para
depois virar o Reino de Sião que abrangia grande parte da atual
Tailândia e Camboja. Visita aos principais templos: Wat
Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. À tarde,
prosseguimento para Lopburi para conhecer o Templo dos
Monos, as ruínas de Wat Phra Sri Ratana Maha That e Prang Sam
Yod (o Pagode Sagrado) e, a seguir, traslado para hotel em
Phitsanuloke. Almoço e jantar inclusos.
2º dia – PHITSANULOKE / SUKHOTHAI / CHIANG RAI
Café da manhã* Saída do hotel e visita ao templo mais sagrado
de Phitsanulok, Wat Phra Sri Ratana Mahathat. Continuação para
o Parque Histórico de Sukhothai, declarado Patrimônio da
Humanidade pela UNESCO, para um passeio de bicicleta pelos
jardins de Sukhothai, entre suas ruínas e lagos, e contemplação
de um dos ícones mais importantes: o grande buda de Wat Sri
Chum. Prosseguimento para hotel em Chiang Rai, com parada no
Lago Payao. Almoço e jantar inclusos.
3º dia – CHIANG RAI / TRIÂNGULO DE OURO / CHIANG MAI
Café da manhã* Saída para conhecer o templo Wat Rong Khun,
também conhecido como o Templo Branco. A seguir, visita a Mae
Chan, antigo centro de trabalhos de prata, atualmente convertida

em cidade que serve como centro de transações comerciais entre
tribos e onde é possível ver pessoas de diferentes etnias como
das tribos Yao e Akha. Continuação para visitar o famoso
Triângulo de Ouro, ponto de reunião dos países Laos, Birmânia
(Mianmar) e Tailândia, conhecido pelos locais como “Sop Ruak”.
Do alto de uma colina se pode desfrutar das magníficas vistas do
rio Mekong e do rio Ruak, seu afluente, que divide
geometricamente a fronteira entre os três países, a famosa forma
triangular. Prosseguimento para conhecer a casa do Ópio. Saída
de Chiang Rai para Chiang Mai (duração de 3 horas). Ao chegar,
visita ao templo mais conhecido da cidade, Wat Doi Suthep,
situado encima de uma pequena colina. Neste templo, o mais
sagrado do norte, pode-se escutar, à tarde, os cantos dos
monges. Traslado ao hotel. Almoço e jantar inclusos.
4º dia – CHIANG MAI / MAE TANG / MULHERES GIRAFAS /
CHIANG MAI  ...
Café da manhã* Saída para o campo de treinamento de elefantes
em Mae Tang. Neste local, pode-se ver como se utilizam os
elefantes na indústria de madeira e outras atividades.
Opcional: Passeio no lombo de um elefante acompanhado de um
adestrador percorrendo bosques tropicais, repletos de uma
exuberante vegetação.
Antes do retorno a Chang Mai, visita a uma tribo de mulheres
girafa e a uma fazenda de plantação de orquídeas. Após almoço,
traslado ao aeroporto de Chiang Mai.

HOSPEDAGEM
CIDADE
PHITSANULOKE
CHIANG RAI
CHIANG MAI

CATEGORIA STANDARD

CATEGORIA SUPERIOR

CATEGORIA DELUXE

HANSANAN HOTEL
quarto superior
PHOWADOL HOTEL
quarto standard
THE EMPRESS CHIANG MAI
quarto superior

TOPLAND HOTEL
quarto superior studio
THE LEGEND CHIANG RAI
quarto superior
HOLIDAY INN CHIANG MAI
quarto superior

TOPLAND HOTEL
quarto deluxe studio
LE MERIDIEN CHIANG RAI
quarto deluxe garden view
SIRIPANNA VILLA RESORT & SPA
quarto deluxe

Nota: em caso de indisponibilidade dos hotéis mencionados, será garantido hotel de categoria similar.
PACOTE REGULAR - PREÇOS POR PESSOA
mínimo de 2 participantes
CATEGORIA
QUARTO INDIVIDUAL
QUARTO DUPLO
STANDARD
USD 630,00
USD 540,00
SUPERIOR
USD 760,00
USD 630,00
DELUXE
USD 980,00
USD 760,00
Passeio opcional no lombo de elefante

O O PACOTE REGULAR INCLUI
. 3 pernoites em hotel com café da manhã e impostos;
 . Refeições mencionadas (bebidas à parte);
 . Traslados e passeios regulares acompanhados de guia
falando espanhol;
. Ingresso dos pontos turísticos citados no programa.

USD 70,00

Validade: 1º/ABRIL a 31/OUTUBRO
NOTAS: 1. O itinerário está sujeito a alteração dependendo dos voos confirmados, condições climáticas e das estradas.

CONSULTE PREÇO DO PACOTE EM BASE PRIVATIVA!

