
Dia 1 Portugal/Bangkok 
Partida em voo com destino a 
Bangkok, pela rota escolhida. Noite 
a bordo. 

Dia 2 Bangkok 
Chegada a Bangkok. Transfer ao 
hotel e alojamento. Tarde livre 
para desfrutar desta movimentada 
cidade e desfrutar dos seus 
mercados e vida noturna. 

Dias 3 e 4  Bangkok
Pequeno-almoço. Dia livre 
para passear e percorrer esta 
movimentada cidade, repleta de 
atrações, interessantes compras, 
restaurantes e pubs. Uma 
cidade que parece nunca dormir. 
Possibilidade de realizar visitas 
opcionais: 

• Visita de Bangkok. Visita de 
meio dia incluindo o Wat Trimit ou 
Templo do Buda Dourado, o Wat 
Pho ou o Templo do Buda Reclinado 
e o Palácio Real, símbolo da cidade 
e onde se encontra o Buda de 
Esmeralda. Preço (p./pers.): € 95
• Visita ao mercado flutuante 
e ao mercado do comboio. Visita 
de meio dia ao mercado Damnern 
Saduak localizado a 120 km 
de Bangkok. Passeio de barco 
pelos canais para ver e vivenciar 
o mercado flutuante onde as 
mercadorias são vendidas entre 
barcos ou do barco diretamente 
nas margens. Os canais estão 
cobertos por canoas de madeira dos 
comerciantes das aldeias vizinhas 
e onde se pode comprar de tudo. 

Estas pequenas embarcações 
estão carregadas de frutas, flores e 
produtos frescos, também podemos 
apreciar as especiarias orientais, 
gelados, bebidas e recordações 
para o turista. A visita inclui uma 
paragem no mercado do comboio. 
Preço (p./pers.): € 90
• Visita de Ayuthaya. Visita de dia 
inteiro a Ayuthaya. Construída em 
1350, foi a capital do antigo Sião. 
Os vestígios desta capital ocupam 
uma área de 15 km2 e constituem 
um dos locais históricos mais 
importantes da Tailândia. Declarado 
Património da Humanidade pela 
UNESCO em 1991. Também iremos 
visitar a antiga residência de verão 
dos Reis, entre os séculos XVIII e 
XX para o Rei Rama V e o Rei Rama 

VI. O regresso a Bangkok será 
através de um cruzeiro fluvial no 
rio Chao Phaya e o almoço buffet 
será servido a bordo (bebidas não 
incluídas). Preço (p./pers.): € 175

Dia 5 Bangkok/ Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Partida em voo 
com destino à praia escolhida:
• Phuket, a maior ilha da Tailândia, 
localizada no Mar de Andaman, 
oferece uma excelente oferta 
hoteleira
• Phi Phi, via Phuket, continuamos 
de barco até esta ilha com praias 
paradisíacas
• Krabi, com suas maravilhosas 
águas cristalinas
 Koh Samui, localizado no Golfo da 

Tailândia, ideal para visitar de junho 
a setembro

Dias 6 ao 8 Praia da Tailândia 
(Phuket, Phi Phi, Krabi ou Koh 
Samui)
Pequeno-almoço. Dias livres 
para desfrutar da praia e do hotel 
escolhido.

Dia 9 Praia da Tailândia (Phuket, 
Phi Phi, Krabi ou Koh Samui)/
Portugal
Pequeno-almoço. Partida em voo 
de regresso para Portugal, pela rota 
escolhuida. Noite a bordo. (Com 
algumas companhias aéreas, o voo 
é diurno e chega a Portugal nesse 
mesmo dia). 

Dia 10 Portugal
Chegada.

Bangkok e Praias da Tailândia 
TAILÂNDIA BANGKOK · PHUKET, PHI PHI, KRABI OU KOH SAMUI
CCOMBINADO DE ESTADIA EM BANGKOK E PRAIAS NA TAILÂNDIA   

Nossos serviços
Voo de linha regular, classe turista 
(reservas em classes especiais). 
Alojamento e pequeno almoço. 
Transfers exclusivos para clientes 
Catai, com assistência em espanhol 
(de acordo com disponibilidade) 
em Bangkok e Phuket e com auxílio 
em inglês em Krabi e Koh Samui. 
Transfer regular com motorista 
(sem guia) para o porto de Phuket e 
continuação de barco para Phi Phi. 
Seguro de viagem.

Importante saber
Preço desde baseado em voos da 
Lufthansa, classe L para viagens 
de 1 de maio a 23 de outubro, no 
hotel Patong Merlin 4 ★ Phuket 
em quartos superiores com jardim. 
Taxas aéreas incluídas. LH: € 475.
Os transferes exclusivos Catai podem 
ser partilhados com mais clientes 
Catai a viajar nas mesmas datas
Dispomos de uma ampla seleção 
de hotéis 4★ e 5★ em Bangkok e 
nas diferentes praias da Tailândia. 
Possibilidade de outras ilhas 
da Tailândia como Koh Tao, Koh 
Phangan ou Koh Yao Noi e visitas 
opcionais. Consulte a TravelPricer em 
www.catai.pt. Os hotéis de praia de 
categoria 4★ são simples.
 

Partidas
Diárias (1 jun-23 out).
Notas de partida:
Lufthansa: Lisboa/Porto.

Hotéis
Bangkok. 3 noites Novotel Bangkok Silom Road/4★

Phuket. 4 noites Patong Merlin /4★

Krabi. 4 noites Tup Kaek /4★

Phi Phi. 4 noites Phi Phi Holiday Resort/4★

Koh Samui. 4  noites Bandara/4★

Hotéis previstos ou de categoria similar

A classificação hoteleira é a estimada pela Catai. Preço desde para o mínimo 2 pessoas em quarto duplo. 
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Realize um orçamento, pré-reserva ou reserve 
todas estas viagens no Catai TravelPricer. 
Disponível em www.catai.pt

DESDE

€1.315
TAXAS E COMBUSTÍVEL 

INCLUÍDOS

10 DIAS

https://www.catai.pt/viajes/pt-bangkok-e-praias.html/13778/travelpricer

