Lua de Mel na Tailândia 8 dias
Destinos: Bangkok - Krabi

Aspectos destacados
 Captial Bangkok
 Passeio pelo Mercado flutuante e Jardim de Rosa
 As praias em Krabi

Resumo de viagem
Dia 1: Bangkok chegada
Dia 2: Passeio por Bangkok
Dia 3: Bangkok - Mercado flutuante
Dia 4: Bangkok - Krabi
Dia 5: Passeio por Krabi
Dia 6: Krabi livre
Dia 7: Krabi livre
Dia 8: Krabi - Bangkok saída

Incluindo:
• Guia falando espanhol com muitas experiências
• Transporte do/ao aeroporto
• Privadas viagens e transferências mencionadas
pelo moderno veículo com ar condicionado, os
barcos
• Entradas e permissões da excursão para todas as
visitas que se mencionam no programa
• Alojamento nos hoteis com buffet do café da manhã
diária em quarto duplo
• Passagens aéreas: Bangkok - Krabi (ida e volta)
• Refeições mencionadas no programa

Excluindo:
• Seguro
• Vistos
• Bebidas e gorjetas
• Lavanderia, chamadas telefônicas e gastos
pessoais
• Jantar de Gala

Telefone: 84-4 3872 1873

Fax: 84-4 3872 1874

Email: consultores@viajeindochina.com

Sítio Web: www.viajeindochina.com

Detalhes
Dia 1: Chegada de Bangkok (G)
Bem-vindo ao aeroporto de Bangkok pelo guia e
motorista. Traslado ao hotel e fazer check-in. Tempo livre
e alojamento em Bangkok.

mercado da cidade, com peixe fresco e frutas e legumes
coloridas. A partir do mercado, traslado a um templo
budista onde pode aprender as crenças e as tradições

Dia 2: Visitas de Bangkok (C, G)
Café da manhã no hotel. Traslado para visitar o Mercado
de Frutas e Flores, em seguida, o Grande Palácio Real e
o Templo de Buda de Esmeralda. Wat Po – o templo de
Buda reclinado. Almoço num restaurante local. À tarde,
tomar um barco de cauda ao longo do Rio Chao Phraya
para ver o estilo da vida quotidiana tailandês, o contraste
entre os condomínios de luxo e as casas em ruínas ao
longo das duas margens do canal, Wat Arun – o templo
do Amanhecer Prang que é o mais alto da Tailândia.
Voltar ao hotel para descansar. Alojamento em Bangkok.
Dia 3: Mercado Flutuante – Jardim de Rosas (C, G)
Depois do café da manhã, traslado ao mercado flutuante
mais colorido da província de Ratchaburi, o mercado

locais. É inegável dizer que nenhuma viagem à Tailândia
seria completa sem um encontro íntimo e pessoal com os
elefantes asiáticos. Estes gigantes gentis têm um lugar
especial na cultura tailandesa e um passeio para elefante
através de riachos, campos e florestas. É uma
experiência inesquecível. Em seguida, terminar a viagem
com um banho relaxante no Parque Nacional Panom
Benjar e Cachoeira Huay Tho onde pode se refrescar ou
relaxar sob uma árvore de sombra antes de voltar à
cidade para um delicioso almoço com o estilo talandês
num restaurante local. Alojamento no hotel.
Dia 6: Krabi livre (C)
Café da manhã no hotel e todo o dia livre para o seu
próprio descobrimento e o desfrutar da praia. Alojamento
no hotel.

Damnoen Saduak, aproximadamente 104 km ao sudeste
de Bangkok. No caminho parando na fazenda para ver
como a água do mar se torna sal. Ao chegar, tomar um
barco privado de cauda longa para navegar no mercado
flutuante ao longo dos canais, conhecendo a vida nativa
ao longo das margens dos canais e no mercado, onde
ficam os barcos de várias formas e tamanhos
transportando mercadorias para o comércio. Você pode
admirar a vista do sorriso dos vendedores dos produtos
como as frutas tropicais, legumes, flores e comidas nos
barcos de madeira. Apreciar o buffet e assistir um belo
espectáculo cultural tailandesa num jardim de rosas.
Voltar a Bangkok à tarde e alojamento.

Dia 7: Krabi livre (C)
Café da manhã no hotel e todo o dia livre para o seu
próprio descobrimento e o desfrutar da praia. Alojamento
no hotel.
Dia 8: Krabi – Saída para Bangkok (C)
Café da manhã no hotel e tempo livre. No horário
programado, será recolhido/a pelo motorista para
deslocar ao aeroporto para tomar o vôo a Bangkok e
conectar com o seu voo de saída.
Fim do nosso serviço.

Dia 4: Bangkok – Krabi (C)
Depois do café da manhã no hotel, traslado ao aeroporto
para tomar o voo a Krabi. Bem-vindo ao aeroporto pelo
motorista e traslado ao hotel e tempo livre para
descansar.
Dia 5: Excursão de Krabi (C, A, Guia falando inglês)
Café da manhã, começar com uma explorção do animado
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