Dubai e Triângulo Dourado

10 dias

Parte Terrestre
Dubai, Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai com extensão a Phuket

Day-by-Day
1º Dia - Dubai

2º Dia - Dubai

Chegada a esta cosmopolita cidade e
traslado ao hotel.
Alojamento.

Café da manhã.
Manhã livre. À tarde você pode viva uma
experiência emocionante, fazendo um
Safari 4x4 pelo deserto, será um tour de
as dunas do deserto da Arábia. Parar um
dos momentos fotográficos das dunas
mais altos! Continuaremos para o
acampamento beduíno no coração do
deserto, aqui você terá a sua disposição
Tatuagens de hena, roupas locais,
refrigerantes, água, chá ou café. Para
completar a atmosfera árabe eles
poderão desfrutar da dança do ventre
realizada
por
uma
dançarina.
Terminamos a noite com um Jantar de
churrasco sob as estrelas.

3º Dia - Dubai

6º Dia - Bangkok

Café da manhã.
Dubai, uma cidade que oferece uma rica
mistura de novidades.
O passeio de hoje nos levará às
magníficas vistas da enseada de Dubai
Creek, passando pela área de Bastakiya e
suas fascinantes casas antigas com
torres de vento características.
construído por ricos comerciantes. A
seguir, visitaremos a fortaleza de Al
Fahidi de 225 anos da antiguidade, onde
o museu de . Atravessaremos a enseada
em um tradicional barco “abra” para
visitar o mercado de especiarias e o
souk de ouro. A caminho do Burj Al
Arab, o hotel mais luxuoso do mundo,
haverá uma parada para fotos ao lado
da Mesquita Jumeirah. Tarde livre.
À noite, jantar a bordo do barco
tradicional Dhow Creek, com traslados
de ida e volta com motorista que fala
inglês. Alojamento.

Café da manhã.
Hoje levantamos cedo para visitar
Bangkok. Nosso passeio começa no
Templo Wat Trimitr, cujo exterior
dourado abriga a estátua dourada do
Buda, maior Buda de ouro do mundo.
Passamos por China Town até o Templo
Wat Pho. Este grande complexo de
templo real abriga um Buda Reclinado
46 metros de comprimento e os chedis
(túmulos) dos reis. Terminamos a
excursão visitando o Grande Palácio, um
dos mais belos exemplos de os tribunais
do Sião. Anteriormente, costumava ser
usada como residência dos reis da
Tailândia. Aqui podemos admirar o
palácio
funerário,
o
palácio
de
recepções, a sala do trono, o salão da
coroação, a casa dos convidados reais e
o maravilhoso templo do Buda de
Esmeralda.
Tarde livre. Alojamento.

4º Dia - Dubai - Bangkok

7º Dia - Bangkok - Chiang Rai

Café da manhã.
Pronto para voar para Bangkok (voo não
incluído). Na chegada ao aeroporto
nosso guia nos buscará para nos levar
ao nosso hotel. Alojamento.

Café da manhã. Traslado pela manhã ao
aeroporto o vôo para Chiang Rai (vôo
não incluído).
Chegada, assistência e traslado ao hotel.
Tempo livre. Oferecemos-lhe uma visita
opcional a Museu Baan Dam, a Casa
Negra de Chiang Rai.
Jantar e hospedagem.

5º Dia - Bangkok
Café da manhã.
Você já fez compras de barco? Hoje
teremos o dia de folga. Propomos que
você faça uma excursão opcional com
almoço
incluído
para
exótico
Damnoensaduak Floating Market junto
com o famoso mercado nos trilhos de
um trem.
O passeio inclui uma visita a Nakron
Pathom, onde é o chedi (túmulo) mais
alto da Tailândia. Parada em Maeklong,
o mercado de trem e almoço no
Sampran Riverside onde vamos assistir a
um show com representação dos
momentos
importantes
da
vida
tailandesa. Alojamento.

8º Dia - Triângulo de Ouro Chiang Mai

10º Dia - Chiang Mai - cidade
destino ou Phuket

Café da manhã.
Prepare a câmera, vamos visitar Wat
Rong Khun também conhecido como
Templo Branco. Continuaremos com a
visita a Mae Chan, antigo centro de
ourivesaria, agora convertido em uma
cidade distrital que serve como centro
de transações comerciais entre tribos e
onde é possível ver membros de
diferentes grupos étnicos como as tribos
Yao e Akha. No meio da manhã iremos
visitar o famoso triângulo dourado,
ponto de encontro do Laos, Birmânia e
Tailândia. Do topo de uma colina admire
as vistas magníficas do rio Mekong e o
rio Ruak, seu afluente, que divide
geometricamente a fronteira entre os
três países, a famosa Forma triangular.
Então visite a casa de Ópio. Almoço.
Saímos pela estrada para Chiang Mai. Na
chegada, visitaremos o templo mais
conhecido da cidade, o Wat Doi Suthep.
Traslado e Check-in no hotel. Jantar e
hospedagem.

Café da manhã.
Traslado ao aeroporto para embarque a
cidade de destino ou para quem vai
fazer extensão , vamos voar para Phuket
(voo não incluído). Chegada, assistência
e traslado para o nosso hotel.

9º Dia - Chiang Mai Acampamento Elefantes
Café da manhã.
Partimos para o campo o acampamento
de elefantes em Mae Tang. Neste sítio
podemos ver como esses animais são
usados na indústria madeira e outras
atividades. Você terá a opção fazer um
passeio opcional em um elefante dócil e
amigável:
acompanhado
por
um
especialista "Mahut" (treinador) onde
você passará pelas florestas tropical,
cheio de vegetação exuberante, lombos
dessas criaturas majestosas. Antes de
voltar a Chiang Mai, encontraremos uma
tribo de mulheres girafas em Mae Rim e
visita a uma fazenda de orquídeas.
Almoço. Terminamos o dia com uma
visita às fábricas de artesanato da região
de Borsang e Sankampaeng. Voltar para
o hotel. À noite, saborearemos um
jantar Kantoke: um típico jantar
tailandês animado com danças do norte
da Tailândia e de várias tribos.
Alojamento.

11º Dia* - Phuket
Café da manhã.
Excursão de dia inteiro à Ilha Phi Phi e
Bamboo com almoço. Um dia inteiro
para explorar o ilhas maravilhosas de
Phi Phi conhecidas por seu mar de cor
esmeralda, suas praias, suas montanhas
arborizadas, seus recifes de coral
coloridos e a vida subaquática, Phi Phi é
o paraíso no Andaman. Visita à Baía de
Maya famosa pelo filme “A praia”. Última
parada em uma ilha com a areia branca
e oportunidade de relaxar, nadar e
Mergulho.
Retornamos
ao
hotel.
Alojamento.

12º Dia* - Phuket
Café da manhã. Dia livre. Alojamento.

13º Dia* - Phuket
Café da manhã.
Traslado ao aeroporto. Fim da viagem

* Extensão

Incluído
Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
Transporte em veículos com ar condicionado.
Café da manhã e refeições diárias de acordo com o programa.
Visitas com guia local que fala espanhol.
Excursão de dia inteiro à Ilha Phi Phi com almoço.
Safári no deserto em jipe 4x4 e jantar de churrasco em Dubai com assistência em
inglês.

Não Incluído
Parte aérea nacional e internacional, voos internos internacionais.
Gastos pessoais
Seguro de Viagens
Alimentação e bebidas não mencionadas como incluídas.
Despesas com documentação (passaporte, vistos e vacinas)
Qualquer outro serviço não mencionado como incluído.
Taxa de turismo em Dubai.
Ingresso do Burj Khalifa.

Observações
Preços válidos para um mínimo de 2 pessoas.
Preços não validos em feriados nacionais, eventos especiais, Páscoa e Natal.
Taxa de turismo de Dubai não incluída, o pagamento é direto no hotel.
Ingresso do Burj Khalifa (124º andar) não incluído: Preço por pessoa: 70 USD
Visto de Dubai não incluído, preço por pessoa: 100 USD. É necessária uma fotocópia
colorida do passaporte, procedimento com antecedência mínima de 30 dias antes
do chegada.
Suplemento de voo interno por pessoa (valor aproximado): Dubai-Bangkok 690USD,
Bangkok-Chiang Rai 195USD, Chiang Mai-Phuket310USD

Saídas
Terças-feiras e Sextas-Feiras - De abril/2021 a Março/2022

Preço por pessoa
USD 1.050 Apto Duplo Standard - De 01/Mai a 26/Set 2021
USD 400 Suplemento Individual - De 01/Mai a 26/Set 2021
USD 1.155 Apto Duplo Standard - De 27/Set a 31/Out 2021
USD 480 Suplemento Individual - De 27/Set a 31/Out 2021
USD 1.565 Apto Duplo Standard - Pacote Dubai + extensão Phuket de 01/Mai a
26/Set 2021
USD 680 Suplemento Individual Pacote Dubai + extensão Phuket 01/Mai a 26/Set
2021
USD 1.675 Apto Duplo Standard - Pacote Dubai + extensão Phuket de 27/Set a
31/Out 2021
USD 765 Suplemento Individual Pacote Dubai + extensão Phuket de 27/Set a 31/Out
2021
* Valores referenciais por pessoa, mediante disponibilidade de lugares e sujeito a
alterações sem aviso prévio. Reservamo-nos o direito de corrigir eventuais erros nesse
material.

