
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Tailândia
BANGKOK

FÉRIAS
2 0 2 2  |  2 0 2 3

EXCURSÕES
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Excursões (Regulares)

Saída de Bangkok
Min.
Pax

Hora 
Início

Hora 
Fim

Refeições Sáb. Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Valor

Cidade e Templos 2 8h30 12h - X X X 25€

Cidade e Templos 
(inclui Grande Palácio)

2 8h30 12h - X X X X 45€

Mercado Flutuante Damnoen Saduak 2 7h30 12h30 - X X X 57€

Ayutthaya 
(inclui cruzeiro Grand Pearl)

2 7h30 17h Almoço X X X 63€

Rio Kwai 2 07h 17h Almoço X X X X X X X 128€

Bangkok Completo 2 7h30 17h Almoço X X X X X X X 134€

Notas:
- Valores NET, por pessoa;
- Excursões em base regular e em espanhol ou inglês;
- Sujeito a disponibilidade no momento da reserva;
- Hora de início/fim dependerá dos hotéis em que será feito o pick up/drop off (*). Por favor reconfirme o seu pick up 48h antes do serviço.

(*) Os transferes de/para os hotéis são operados apenas nas áreas do centro de Bangkok e restritos apenas aos principais hotéis. Regiões fora do distrito comercial central, 
como Khao San Road, Rattanakosin, Nonthaburi, Thonburi, Minburi, ambos os aeroportos internacionais, Ratchadapisek e Sukhumvit superior (Soi 55 e mais) estão excluídas 
e são aplicadas taxas suplementares. 

Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.

http://www.solferias.pt/


Tailândia
BANGKOK

FÉRIAS
2 0 2 2  |  2 0 2 3

EXCURSÕES
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Cidade e Templos
Esta visita de meio dia inclui os templos mais notáveis de Bangkok: Wat Trimitr, com o seu esplêndido exterior dourado, que abriga uma estátua de
Buda de ouro maciço, considerada a maior do mundo com um peso de 5,5 toneladas e uma altura de 3 metros. Passagem pela famosa Chinatown
de Bangkok, localizada ao longo do rio Chao Phraya. Continuação até Wat Pho, o grande complexo real de templos que contém um Buda deitado
de 46 metros de comprimento e os túmulos, ou “chedis”, dos reis. Este é, sem dúvida, um dos templos mais antigos e venerados de Bangkok, já
que foi declarado mosteiro real durante o reinado de Rama I. O final desta excursão é a tão esperada visita a Wat Benchamabophit ou “Templo de
Mármore ”, construído com mármore italiano Carrara, que, juntamente com o ouro que o acompanha, confere à estrutura uma luz natural radiante
e um esplendor único.

Cidade e Templos (inclui Grande Palácio)
Esta visita de meio dia inclui os templos mais notáveis de Bangkok: Wat Trimitr, com o seu esplêndido exterior dourado, que abriga uma estátua de
Buda de ouro maciço, considerada a maior do mundo com um peso de 5,5 toneladas e uma altura de 3 metros. Passagem pela famosa Chinatown
de Bangkok, localizada ao longo do rio Chao Phraya. Continuação até Wat Pho, o grande complexo real de templos que contém um Buda deitado
de 46 metros de comprimento e os túmulos, ou “chedis”, dos reis. Este é, sem dúvida, um dos templos mais antigos e venerados de Bangkok, já
que foi declarado mosteiro real durante o reinado de Rama I. A visita termina no Grande Palácio, um dos mais belos exemplos das Cortes do Sião,
onde residiam os Reis da Tailândia. É composto por diferentes palácios que foram usados para diferentes fins, como o palácio para funerais, o
palácio para receções, a sala do trono, o de coroações, a casa para convidados reais ou o templo do Buda de Esmeralda.

Mercado Flutuante Damnoen Saduak
Visita de meio dia em que percorremos 110 km para embarcar na aventura de compras flutuantes no mercado Damnoen Saduak. Centenas de
canoas de madeira oferecem todo o tipo de produtos, desde flores frescas, frutas e legumes, bebidas, etc., de grande qualidade, pois são terras
férteis que banham a zona. Vale a pena mencionar as casas tradicionais tailandesas que veremos durante a viagem e o seu modo de vida, onde se
percebe como os barcos são um meio de transporte vital para os habitantes locais nas suas vidas quotidianas. Este passeio inclui uma visita à
famosa Maeklong Railway, o mercado na linha de comboio onde as tendas são erguidas ao lado dos trilhos e movidas à pressa à medida que os
comboios chegam.

Ayutthaya (inclui Cruzeiro Grand Pearl)
Partida para o extraordinário parque arqueológico de Ayutthaya, localizado a cerca de 80 km a norte de Bangkok. Foi a capital do reino do mesmo
nome de 1371 a 1700 aproximadamente; mais tarde tornou-se o Reino do Sião, abrangendo grande parte da atual Tailândia e do vizinho Camboja.
A visita começa com a residência real de verão de Bang Pa-In, construída no século XVII pelo rei Prasat Thong. Está localizado às margens do rio
Chao Phraya, entre belos e bem cuidados jardins. Caminhe por ruínas de templos que datam dos séculos XIV a XVI, como Wat Chaiwathanaram ou
Wat Phra Sri Sanphet, lugares impressionantes para descobrir. O complexo histórico foi declarado Patrimônio da Humanidade pela UNESCO em
1991, e a cidade de Ayutthaya foi o centro da Tailândia por mais de 400 anos, pois possuía um importante porto comercial que promovia relações
de todos os tipos com países asiáticos e europeus. Por fim, embarque num luxuoso cruzeiro (Grand Pearl) para o regresso a Bangkok, durante o
qual fará parte das fascinantes paisagens que o rio oferece. Almoço buffet incluído (bebidas não incluídas).

Rio Kwai
A ponte sobre o rio Kwai não precisa de grandes apresentações uma vez que já foi palco de diversos filmes e livros e é o foco desta visita de dia
inteiro. Os presos britânicos tiveram que construir, por ordem dos japoneses, uma ponte sobre o rio Kwai, na Tailândia, para que passasse a
ferrovia da Birmânia ao Sião. Aconteceu em 1942 e sua construção levou um ano. Em 1945, os americanos bombardearam-na e, depois da guerra, a
ponte foi completamente reconstruída. Terá oportunidade de andar no "Death Railway" onde desfrutará das vistas do maravilhoso rio Kwai e da
beleza que, sem dúvida, o envolve. À tarde, visita ao Memorial, um dos dois cemitérios que veremos, extremamente bem cuidado e contendo os
túmulos de aproximadamente 9.000 soldados aliados que perderam suas vidas; vale ressaltar que a construção da linha de comboio também
custou a vida de milhares de prisioneiros de diferentes nacionalidades, que morreram durante esses dolorosos trabalhos forçados no meio da
selva. Almoço em restaurante local (bebidas não incluídas).

Bangkok Completo
Esta visita de dia inteiro começa no Templo do Grande Buda deitado, um dos templos mais antigos de Bangkok, que foi declarado mosteiro real
durante o reinado do rei Rama I. De seguida, entramos num tuktuk para chegar a um dos lugares mais exclusivos da Tailândia: o mercado de flores,
um paraíso de cheiros e cores de flores frescas. Continuação até ao Palácio Real, um dos mais belos exemplos das Cortes do Sião, onde residiam os
Reis da Tailândia. É composto por diferentes palácios utilizados para diferentes fins, como o palácio funerário, o palácio da receção, a sala do trono,
a sala da coroação, a casa dos convidados reais ou o templo do Buda de Esmeralda. À tarde, navegaremos num típico barco de cauda longa pelos
canais ou klongs de Thonburi, onde aprenderemos sobre a vida quotidiana dos seus ribeirinhos. Visitamos a impressionante coleção de barcaças
reais (Royal Barges) usadas quando o rio e os seus afluentes eram a via de comunicação mais importante. Terminamos no Templo do Amanhecer
(Wat Arun), um edifício em estilo Khmer e um dos principais templos budistas de Bangkok. Almoço em restaurante local (bebidas não incluídas).

Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.

http://www.solferias.pt/


Saiba mais junto do seu agente de viagens.

Tailândia
PHUKET

FÉRIAS
2 0 2 2  |  2 0 2 3

EXCURSÕES
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Excursões (Regulares)

Saída de Phuket
Min.
Pax

Hora 
Início

Hora 
Fim

Refeições Sáb. Dom. Seg. Ter. Qua. Qui. Sex. Valor

City Tour 2 8h 13h30 - X X X X X X X 42€

Phang Nga Bay 10 07h 18h Almoço X X X X X X 105€

Phi Phi Island 10 07h 17h30 Almoço X X X X X X X 105€

Notas:
- Valores NET, por pessoa;
- Excursões em base regular e em inglês;
- Sujeito a disponibilidade no momento da reserva;
- Hora de início/fim dependerá dos hotéis em que será feito o pick up/drop off (*). Por favor reconfirme o seu pick up 48h antes do serviço.
(*) Os transferes de/para este programa aplicam-se apenas a clientes que fiquem ao longo das principais praias de Phuket, como Patong, Kata e Karon. Fora dessas áreas, incluindo qualquer porto e o 
Aeroporto Internacional de Phuket, estão excluídos e são aplicadas taxas adicionais. 

Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.

City Tour
Conheça os lugares mais relevantes de Phuket: Promthep Cape, um miradouro onde pode desfrutar de vistas maravilhosas que oferecem uma bela
perspetiva de praias como Kata e Karon. De seguida, visite o templo Wat Chalong, um templo budista do século XIX de grande beleza arquitetónica, que
possui grande simbologia na Tailândia. Continue com a visita ao Grande Buda, outro essencial para os mais devotos. É uma estátua de 45 metros de um
Buda sentado, localizada no topo de uma colina. Mais tarde, rumo ao antigo bairro português da cidade de Phuket. Curiosa é a arquitetura sino-portuguesa
e a própria cidade, que foi construída sobre as riquezas colhidas pelo “boom” do estanho de Phuket (metal muito valioso no século passado).

Phang Nga Bay
A bordo de uma lancha chegada à Baía de Phang Nga, mais conhecida como Ilha James Bond, pois é o cenário de um filme da saga 007. A ilha é formada
por centenas de ilhotas, cavernas e manguezais, o que lhe confere um magia e calor. Visita à interessante cidade islâmica de Koh Panyee, fundada por
nómadas malaios que viviam da pesca. Passagem pela Ilha Tapu, um monólito de rocha escarpada, que faz parte do Parque Nacional Ao Phang Nga e
entrada nas enigmáticas cavernas de Tham Lot Noi e Tham Lod, um sistema de formações geológicas incríveis onde estalactites e estalagmites cresceram
por séculos e que hoje convivem em harmonia. A gruta de Tham Lod é muito antiga, da época pré-histórica, e as escavações mostraram que os seus
primeiros habitantes cultivavam leguminosas, ainda existentes e visíveis, bem como frutas e legumes. Tempo livre para desfrutar do lugar. Almoço na vila
de Panyi (bebidas não incluídas).

Phi Phi Island
Numa viagem de lancha chegamos às Ilhas Phi Phi, um dos principais destinos turísticos que vale a pena visitar. Beleza tropical interessante em todos os
lugares. Nesta excursão de dia inteiro, as possibilidades são infinitas: banhar-se no seu mar cristalino esmeralda, passear pelas suas praias de areia branca,
contemplar as suas montanhas ou seus coloridos recifes de coral; a fauna marinha é incrível neste canto do mar de Andamão. Primeira paragem na "Praia
dos Macacos", para continuar até à lagoa Phi Phi Ley, onde desfrutaremos de algumas horas de tempo livre. Depois, espera-nos a gruta Tham Phraya Nak,
ou "Caverna Viking", que deve o seu nome às pinturas que foram encontradas nas suas paredes, nas quais se podem ver diferentes tipos de navios,
incluindo um navio viking ou escandinavo (drakkar). Teremos novamente tempo livre com a possibilidade de snorkeling ou mergulho. De seguida, paragem
em frente a “Maya Bay”, uma baía icónica onde foi filmado o filme “A Praia” com Leonardo Di Caprio, fazendo parte do Parque Nacional Phi Phi. Rumo à
“Ilha do Bambu” onde as suas praias de areia branca nos vão deslumbrar antes de terminarmos com a ilha principal do arquipélago, Phi Phi Don;
relaxamento natural sem ter que passar por um spa. Almoço em restaurante local (bebidas não incluídas).

http://www.solferias.pt/

