
GRANDES VIAGENS
2017 / 2018

ORIENTE MÉDIO, ÁSIA, EUA, ÁFRICA E CANADÁ



Ásia 
TAILÂNDIA · ÍNDIA · CHINA · JAPÃO

 · VIETNÃ · CAMBOJA · MYANMAR



TAILÂNDIA
Capital: Bangkok
Moeda: Baht tailandês (THB) 1USD = 35, 03 THB aprox. 
Língua oficial: tailandês
Eletricidade: A eletricidade da Tailândia é de 220 volts. Existem vários tipos de tomadas, de modo que é possível que em alguns casos, seja preciso um 
adaptador (pode ser adquirido localmente, sem problemas).
Quando viajar: O clima da Tailândia é tropical, quente e úmido, dominado pelo regime de monções. O país tem duas estações, o verão chuvoso, de maio 
a outubro, e a estação seca de inverno, de novembro a abril. Os meses de março a maio são os mais quentes do ano. Recomendamos viagens entre os 
meses de novembro e fevereiro, quando o tempo é mais fresco, seco e com baixa umidade.
Documentação: Necessário passaporte com validade mínima de seis meses a partir da data de saída do país. Consulte os requisitos e condições neces-
sários antes de viajar, de acordo com sua cidade de origem.
Gorjeta: As gorjetas não são obrigatórias, no entanto, costuma-se dar gorjetas aos empregados dos hotéis, aos motoristas e aos guias. 

ÍNDIA
Capital: NOva Déli
Moeda: Rupia indiana (INR) 1USD = 67,73 INR aproximadamente
Língua oficial: A constituição da Índia estipulou o uso do hindi e do inglês como os dois idiomas de comunicação oficial para o governo nacional.
Eletricidade: A tensão é de 230V. As tomadas costumam ser de três entradas.
Quando viajar: Recomenda-se viajar de novembro a finais de março, quando as temperaturas são mais frescas, com dias ensolarados, secos e tempe-
raturas mais baixas na parte da manhã e à tarde. Entre abril e maio é a temporada seca, com temperaturas altas, e de junho a setembro é o período de 
monções, com chuvas abundantes e alta umidade na maioria das regiões.
Documentação: As autoridades indianas exigem que o passaporte tenga uma validade mínima de seis meses. O visto deve ser obtido antes da chegada 
ao país. Consulte os requisitos e condições para obter o visto antes de viajar, de acordo com sua cidade de origem.
Bagagem: Note que as restrições nos voos domésticos da Índia permitem uma bagagem despachada de 15 kg (Air India, Jet Airways). As taxas por 
excesso de bagagem variam de 4 - 5$ por quilo. Consulte sempre a cia. aérea para cada caso.
Gorjeta: As gorjetas na Índia são parte cultural do país. Para a maioria dos prestadores de serviços, as gratificações são uma parte importante de sua 
renda.

CHINA
Capital: Beijing 
Moeda: Yuan chinês (CNY) 1USD = 6,22 CNY aprox. 
Língua oficial: chinês mandarim
Eletricidade: A corrente elétrica standard é de 220 volts. Utilizam-se tomadas de dois pinos (tipo europeu) e algumas de três. Recomenda-se levar um 
adaptador.
Quando viajar: Os meses de abril, maio, setembro e outubro são os mais recomendáveis para viajar. No norte, os invernos são frios e os verões são 
quentes e úmidos devido às correntes de ar das monções. De junho a agosto é um bom momento para visitar o centro e o norte da China.
Documentação: Para viajar para a China é obrigatório ter visto e passaporte válido por 6 meses a contar da data de retorno. Verifique os requisitos em 
seu país de origem.
Gorjeta: É aconselhável dar gorjeta por serviços prestados pelo motorista e guia: 5/6$ por pessoa/dia e carregadores 2$ por mala.

JAPÃO
Capital: Tóquio 
Moeda: Yen (JPY) 1USD = 106,73 JPY aprox. 
Língua oficial: japonês
Eletricidade: A corrente elétrica em todo o Japão é de 100 volts. As tomadas são de dois pinos do tipo A.
Quando viajar: O país tem quatro estações bem definidas: primavera (a estação das flores de cerejeira), verão, outono (com a bela mudança de folhas) e 
inverno. O verão, entre junho e setembro, pode ser quente ou muito quente, dependendo do ano. A primavera e o outono são geralmente suaves em todo 
o país. Os invernos são frios e ensolarados no sul e em Tóquio (onde neva ocasionalmente) e muito frios em Hokkaido, onde normalmente neva muito.
Documentação: Para visitar o Japão é exigido passaporte com validade suficiente para a estadia total no país e uma passagem de ida e volta.
Bagagem: Os deslocamentos internos no Japão são feitos em transporte público. A rede ferroviária do Japão é extremamente eficaz e segura. Ao contrá-
rio de trens europeus, os trens japoneses não têm muito espaço para grandes malas. Recomenda-se 1 mala de tamanho padrão por passageiro (cerca 
de 20 kg). Se você quiser transportar bagagem extra, pode haver uma taxa a ser paga no destino.
Gorjeta: não é obrigatória.

VIETNÃ / CAMBOJA
Capital: Hanói / Phnom Penh
Moeda: Dong vietnamita (VND) 1USD = 21.809,10 VND aprox. / Riel cambojano (KHR) 1USD = 4.124,84 KHR aprox.
Língua oficial: vietnamita / cambojano
Eletricidade: A corrente elétrica standard é de 220 volts. É necessário um adaptador elétrico para tomadas com dois pinos chatos, tipo americano.
Quando viajar: A melhor época para visitar o país é de outubro a dezembro, quando o clima é mais fresco e menos chuvoso. A partir desse mês, começa 
a estação chuvosa. De maio a outubro é a época seca, com calor e umidade sufocantes. Em agosto, as temperaturas médias atingem os 30°C.
Documentação: Para viajar ao Vietnã você precisa de passaporte com validade de seis meses a partir da data de chegada e um visto. O visto para o 
Camboja é obtido ao chegar ao país e custa 30$. Você precisa levar duas fotos em formato para passaporte e preencher um formulário de imigração. 
Verifique os requisitos antes de viajar.
Gorjeta: As gratificações não são obrigatórias, mas são sempre bem-vindas e recomendáveis.

MYANMAR
Capital: Naypyidaw
Moeda: Quiat birmanês (MMK) 1USD = 1.167,00 MMK aprox. 
Língua oficial: birmanês
Eletricidade: A corrente elétrica é de 220 volts, tomada de tipo europeu com dois pinos redondos. Recomenda-se levar adaptador, pois muitos hotéis de 
Myanmar possuem tomadas inglesas ou americanas.
Quando viajar: O clima em Myanmar (Birmânia) tem três estações: a estação quente, de março a maio; a estação chuvosa, de junho a setembro, e a 
estação fria, de outubro a fevereiro. Recomendamos viajar de outubro a fevereiro.
Documentação: Para visitar o país de Myanmar é necessário solicitar um visto. Verifique os requisitos em seu país de origem antes de viajar.
Gorjeta: Gorjetas não são obrigatórias.

35

Á
S

IA



36

Á
S

IA

Preços por pessoa em quarto duplo. 
Este programa não dá direito ao desconto de reserva antecipada.

O Century Park Hotel está localizado no distrito 
de Pathumwan, junto a restaurantes, shoppin-
gs centers e mercados. O hotel foi renovado 
em 2011. Dispõe de 5 restaurantes, jardim na 
cobertura, piscina e academia. Os confortáveis 
quartos dispõem de um cofre para notebook, 
televisão satelitar, Wi-Fi, controle climático in-
dividual e uma mesa de trabalho, bem como 
uma máquina de chá/café e uma geladeira. 
Têm piso de madeira, móveis de madeira, ar 
condicionado, minibar e um grande banheiro 
de mármore com banheira completa e chuvei-
ro separado.

Century Park 4*

O hotel está localizado no centro de Silom, junto ao 
cais de Sathorn, onde você pode desfrutar de um 
passeio de barcos no Chao Phraya. O aeroporto de 
Suvarnabhumi fica a 30 minutos de distância de 
carro. O hotel dispõe de centro de fitness e piscina. 
O restaurante Square oferece um buffet tailandês e 
internacional durante todo o dia. A cafeteria Gems 
Sidewalk serve aperitivos light. As bebidas estão dis-
poníveis no Stone Bar. Os quartos são modernos e 
espaçosos, e estão equipados com ar condicionado, 
televisão de tela plana com TV a cabo/satélite, mini-
bar e cofre. O banheiro tem chuveiro de água quente 
e secador de cabelo.

Novotel Bangkok Fenix Silom 4*

O Holiday Inn Bangkok Silom está perto do arra-
nha-céus Jewellery Trade Center, a 2 km do mer-
cado noturno de Patpong, a 3 km do bazar noturno 
de Suan Lum e a 45 minutos de carro do aeroporto 
de Suvarnabhumi. Tem uma piscina exterior, cen-
tro de fitness e health club, com quadra de tênis 
e sauna. Possui 2 restaurantes. Os 684 quartos 
oferecem menu de almofadas e roupões de ba-
nho, além de Wi-Fi gratuito, acesso à Internet por 
cabo grátis e televisão com canais via satélite. Têm 
também sofá-cama, serviço de quarto 24 horas e 
geladeira à sua disposição.

Holiday Inn Bangkok Silom 4*

O Aetas Lumpini encontra-se na zona comercial de 
Bangkok. Tem piscina ao ar livre, academia e sauna. 
As áreas comuns possuem conexão internet a cabo 
de alta velocidade e Wi-Fi gratuito. O restaurante 
Hourglass serve diversos pratos da cozinha inter-
nacional e tailandesa durante o dia todo. No aco-
lhedor GMT Lounge você pode relaxar bebericando 
qualquer coisa. Os quartos modernos possuem 
grandes janelas que oferecem uma bela vista da 
cidade e características de um hotel 5 estrelas, in-
cluindo uma televisão de tela plana e uma área er-
gonômica de trabalho. Possuem também piso com 
carpete e um sofá na sala de estar.

Aetas Lumpini 5*

Estrategicamente localizado em Silom, distrito 
central de ócio e negócios, este hotel está situado a 
poucos minutos a pé do BTS Skytrain e 40 minutos 
de carro do Aeroporto Internacional de Suvarna-
bhumi. Dispõe de 5 bares e restaurantes: a ham-
burgueria 25 Degrees aberta 24 horas, os bares 
Playground Bubbles & Mixology, o restaurante Mis-
tral com um menu buffet internacional e o Scarlett 
Wine Bar & Restaurant, com espaço coberto e ao 
ar livre. Os quartos do Pullman Hotel G têm janelas 
que oferecem uma bela vista da cidade, televisão 
satelitar de tela plana, dock para iPod, minibar e 
produtos de higiene pessoal Cobigelow.

Pullman Bangkok G 5*

ESCALA  
EM BANGKOK 

Itinerário 4 dias

A partir de 240 USD

ITINERÁRIO ________________________________________

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Visita à cidade incluindo os templos 
mais importantes de Bangkok como o Wat Traimit ou 
Buda de Ouro; o Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho; 
o deslumbrante Palácio formado pelo palácio funerá-
rio, o palácio da recepção, a  sala do trono, a sala da co-
roação, a Royal Guest House e o belo Templo do Buda 
de Esmeralda. Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Dia livre. Recomendamos fazer a 
excursão opcional ao mercado flutuante. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK
Café da manhã. Traslado ao aeroporto para embarcar 
no voo rumo ao seu próximo destino. Fim da viagem e 
de nossos serviços. 

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Diárias
De Abril a Outubro 2017. 
(De Novembro a Março, consultar)

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo/Triplo  Supl. Indiv.

Century Park  240 255
Novotel Fenix Silom  255 285
Holiday Inn Silom  295 370
Aetas Lumpini  275 325
Pullman G Bangkok  360 500

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Alojamento e café da manhã. 
· Visita a Bangkok meio dia com entrada ao Templo 
do Buda de Ouro, Buda Reclinado e o Palácio Real 
incluindo o Templo do Buda de Esmeralda.

· Seguro de viagem.
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

ESCAPADA 
TAILANDESA 

 
Itinerário 7 dias

Bangkok, Chiang Mai 

A partir de 815 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Janeiro 2017 a Março 2018.

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  815 880 985
Supl. Individual  370 400 510
Novotel Fenix Silom  830 890 995
Supl. Individual  400 430 540
Holiday Inn Silom  870 935 1.040
Supl. Individual  485 520 630
Aetas Lumpini  850 910 1.020
Supl. Individual  440 475 580
Pullman G Bangkok  935 995 1.105
Supl. Individual  610 645 755

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado.
· Voo em classe econômica: Bangkok-Chiang Mai-Ban-
gkok. 

· Alojamento e café da manhã, 1 almoço e 1 jantar.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

3 Chiang Mai The Empress Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Dusit D2 Cat. A

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Bangkok: 
Os templos budistas de Wat Traimit ou Buda de 
Ouro, uma estátua de Buda feita de ouro maci-
ço com seus 3 metros de altura e 5,5 toneladas, 
a maior estátua de ouro maciço do mundo. O 
Templo do Buda Reclinado ou Wat Pho, conhe-
cido por abrigar em seu interior o grande Buda 
Reclinado de 46 metros de comprimento e 15 
metros de altura e as quatro estupas dedicadas 
aos 4 reis da dinastia de Chakri. O deslumbrante 
Palácio Real, um grande complexo arquitetônico 
formado por um grupo de edifícios que serviu 
como sede real do século XVIII até meados do 
século XX e um dos mais belos exemplos de 
uma antiga corte siamesa. Lá poderemos ver 
palácios que eram utilizados com diversos fins: 
o palácio funerário, o palácio da recepção, a sala 
do trono, a sala de coroação, a Royal Guest Hou-
se e o belo Templo do Buda de Esmeralda (Wat 
Phra Kaew). Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfru-
tarndo desta vibrante cidade. Tempo livre para 
passear por suas animadas ruas ou fazer com-
pras. Possibilidade de realizar a excursão opcio-
nal ao mercado flutuante. Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG MAI
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Chiang Mai. Chegada a Chiang Mai, assistência 
de nosso guia, em espanhol, e traslado ao hotel. 
Alojamento. 

5º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Traslado ao acampamento de elefantes, situado 
em plena selva, onde veremos uma demonstra-
ção de força e habilidade destas grandes cria-
turas. Em seguida começaremos nosso safari 
ao longo do rio montados em elefantes, atra-
vessando a densa vegetação da floresta. Após 

o safari, vamos fazer uma emocionante viagem 
rio abaixo em jangadas de bambu e um passeio 
de carroça puxada por bois para admirar o en-
torno. Visitaremos uma plantação de orquídeas, 
onde vamos testemunhar a beleza única desta 
bela espécie floral. À noite, jantar degustação 
dos pratos tradicionais do norte, acompanhado 
de um show tradicional Khantoke, com danças 
típicas do antigo Reino de Lanna. Terminado o 
jantar, traslado ao hotel ou ao famoso mercado 
noturno da cidade. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Café da manhã.
Visita ao templo  de Doi Suthep, situado na mon-
tanha, de onde poderemos admirar uma vista 
espetacular de Chiang Mai. Após a visita ao tem-
plo Doi Suthep, seguiremos para a parte antiga 
da cidade, atravessando suas muralhas para 
visitar dois de seus templos mais conhecidos: 
o Wat Phra Singh, cuja construção data de 1345 
e onde encontramos uma imagem de Buda de 
mais de 1500 anos, e o Wat Chedi Luang, cons-
truído na mesma época, mas comum estilo de 
arquitetura diferente; acredita-se que foi o pri-
meiro templo a abrigar o famoso Buda Esme-
ralda (Wat Phra Kaew), que hoje se encontra no 
Grande Palácio de Bangkok. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 
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TRIÂNGULO 
DE OURO 

Itinerário 7 dias

Bangkok, Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de 1.015 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Quartas

De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  1.015 1.055 1.280
Supl. Individual  410 460 610
Novotel Fenix Silom  1.030 1.070 1.295
Supl. Individual  440 490 640
Holiday Inn Silom  1.070 1.110 1.335
Supl. Individual  525 575 730
Aetas Lumpini  1.050 1.090 1.315
Supl. Individual  480 530 685
Pullman G Bangkok  1.135 1.175 1.400
Supl. Individual  650 700 855

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto. 
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Bangkok-Chiang Rai, 
Chiang Mai-Bangkok. 

· Alojamento e café da manhã, 3 almoços e 3 jantares. 
· Visitas com guia local falando espanhol. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Chiang Rai Phowadol Cat. C

 Legend Cat. B

 Le Meridien Cat. A

2 Chiang Mai  Holiday Inn Cat. C

 Holiday Inn Cat. B

 Le Meridien Cat. A

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Ban-
gkok: Os templos budistas de Wat Traimit ou 
Buda de Ouro, uma estátua de Buda feita de 
ouro maciço com seus 3 metros de altura e 
5,5 toneladas, a maior estátua de ouro maci-
ço do mundo. O Templo do Buda Reclinado ou 
Wat Pho, conhecido por abrigar em seu inte-
rior o grande Buda Reclinado de 46 metros de 
comprimento e 15 metros de altura e as qua-
tro estupas dedicadas aos 4 reis da dinastia 
de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, um 
grande complexo arquitetônico formado por 
um grupo de edifícios que serviu como sede 
real do século XVIII até meados do século XX 
e um dos mais belos exemplos de uma antiga 
corte siamesa. Lá poderemos ver palácios que 
eram utilizados com diversos fins: o palácio fu-
nerário, o palácio da recepção, a sala do trono, 
a sala de coroação, a Royal Guest House e o 
belo Templo do Buda de Esmeralda (Wat Phra 
Kaew). Tarde livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir desfrutar-
ndo desta vibrante cidade. Recomendamos rea-
lizar a excursão opcional ao mercado flutuante. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-CHIANG RAI
Pensão Completa.
No horário estabelecido, traslado ao aeropor-
to para embarcar no voo doméstico rumo ao 
norte da Tailândia, Chiang Rai, um dos des-
tinos mais sedutores para desfrutar de fé-
rias exóticas. Sua riqueza natural, cultural e 
etnográfica são algumas de suas principais 
atrações. A cidade de Chiang Rai faz frontei-
ra com Laos e Myanmar. É uma das regiões 
mais rurais do país, coberta por planícies 
férteis e emoldurada por altas montanhas, 
onde florescem papoulas, plantas das quais 
se extrai a resina utilizada para fazer o ópio. 
Até recentemente, a província de Chiang Rai 
era o centro da indústria desta substância e 

a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Chegada e assistência 
de nosso guia. Continuação em micro-ônibus 
e visita ao Triângulo de Ouro. Passeio de barco 
tradicional para apreciar a vida diária do povo 
de Laos. Visita ao museu antes de conhecer 
os vilarejos das minorias étnicas Akha e Yao. 
Alojamento. 

5º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma tra-
vessia de barco tradicional para visitar os vila-
rejos das minorias étnicas Karen e Lahu (Mu-
ser) ao longo do rio Kok. Em seguida, passeio 
de elefante em meio a paisagens magníficas. 
Depois, saída pela estrada até a província de 
Chiang Mai, com parada no caminho para visi-
tar o Templo Wat Rong Khun, também conheci-
do como Templo Branco, que se destaca pela 
cor branca e o uso de peças de vidro aplicadas 
no gesso, que brilham sob a luz do sol. A cor 
branca simboliza a pureza de Buda, o cristal 
simboliza a sabedoria de Buda, e o Dharma, os 
ensinamentos budistas. Chegada a Chiang Mai. 
Visita ao complexo de templos Wat Doi Suthep, 
o mais conhecido de Chiang Mai, situado no 
alto de uma pequena montanha, 15 km a noro-
este da cidade. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG MAI
Pensão Completa.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastan-
do troncos e outras proezas. Saída de Mae Sa 
Valley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, 
onde você pode apreciar as melhores varieda-
des e um pequeno viveiro de borboletas. Em 
seguida, visita a uma das fábricas de artesa-
nato local: lacas, tecidos de seda e confecção 
de sombrinhas. O tour termina com a visita a 
uma fábrica de esculturas de madeira. Tempo 
livre para comprar antiguidades birmanesas. 
Alojamento. 

7º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 
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O MELHOR 
DA TAILÂNDIA 

Itinerário 9 dias

Bangkok, Phitsanulok, Chiang Rai, 
Chiang Mai

A partir de 990 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Domingos

De Janeiro a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Turística  Superior

Century Park 990 1.055
Supl. Individual  425 500
Novotel Fenix Silom 1.000 1.070
Supl. Individual  450 530
Holiday Inn Silom 1.045 1.110
Supl. Individual  540 610
Aetas Lumpini 1.025 1.090
Supl. Individual  495 570
Pullman G Bangkok 1.110 1.175
Supl. Individual  665 740

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamento e café da manhã, 5 almoços e 1 jantar.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Phitsanulok Topland  Turística

 Topland Superior

2 Chiang Rai Rimkok Resort  Turística

 The Legend  Superior

2 Chiang Mai  The Empress  Turística

 Holiday Inn  Superior

NOTAS ______________________________________________

As saídas de julho e agosto têm um desconto de 30$ por 
pessoa. Desconto não acumulável com outras promoções ou 
venda antecipada.

1º Dia. BANGKOK
Chegada ao aeroporto internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel escolhido. 
Restante do dia livre. Alojamento.

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta visita 
inclui os templos mais importantes de Bangkok: 
Os templos budistas de Wat Traimit ou Buda de 
Ouro, uma estátua de Buda feita de ouro maciço 
com seus 3 metros de altura e 5,5 toneladas, a 
maior estátua de ouro maciço do mundo. O Tem-
plo do Buda Reclinado ou Wat Pho, conhecido por 
abrigar em seu interior o grande Buda Reclinado 
de 46 metros de comprimento e 15 metros de al-
tura e as quatro estupas dedicadas aos 4 reis da 
dinastia de Chakri. O deslumbrante Palácio Real, 
um grande complexo arquitetônico formado por 
um grupo de edifícios que serviu como sede real 
do século XVIII até meados do século XX e um 
dos mais belos exemplos de uma antiga corte 
siamesa. Lá poderemos ver palácios que eram 
utilizados com diversos fins: o palácio funerário, 
o palácio da recepção, a sala do trono, a sala de 
coroação, a Royal Guest House e o belo Templo 
do Buda de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde 
livre. Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição. Alojamento.

4º Dia. BANGKOK-AYUTTHAYA-LOPBURI- 
PHITSANULOK
Meia Pensão.
Saída para Ayutthaya. Visita aos templos Wat 
Chaiwathanaram e Wat Phra Srisampetch. À 
tarde, continuação para Lopburi e visita ao 
Templo dos macacos, às ruínas de Wat Phra Sri 
Ratana Maha That e Prang Sam Yod (o Pagode 
Sagrado). Chegada a Phitsanulok. Alojamento. 

5º Dia. PHITSANULOK-SUKHOTHAI-CHIANG RAI
Meia Pensão.
Saída do hotel e visita ao templo mais sagrado de 
Phitsanulok, o Templo Phra Sri Ratana Mahathat, 
verdadeira obra-prima da arte de Sukhothai, em 
bronze dourado. O parque histórico de Sukhotai, 
declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO. En-
tre suas ruínas e lagos, contemplaremos um dos 
ícones mais importantes, o grande Buda Branco 
de Wat Sri Chum. Continuação para Chiang Rai, 

realizando uma parada em Lago Phayao. Chegada 
a Chiang Rai, considerada a porta de entrada do 
Triângulo de Ouro. Alojamento. 

6º Dia. CHIANG RAI
Meia Pensão.
isita ao antigo centro de trabalhos de prata, Mae 
Chan, atualmente convertido em cidade distrito 
que funciona como centro de transações comer-
ciais entre as tribos Yao e Akha, onde é possível 
ver os membros de diferentes grupos étnicos. 
Na parte da manhã, passeio ao longo do rio a 
bordo de uma embarcação tradicional tailande-
sa, observando a vida diária da população local. 
Cruzaremos o rio para chegar ao vilarejo de Don 
Xao, na fronteira com Laos. Visita ao museu-casa 
do ópio. Terminaremos o dia no templo Wat Rong 
Khun ou “Templo Branco”. Alojamento. 

7º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Pensão Completa.
Saída do hotel para o cais. Faremos uma traves-
sia de barco tradicional para visitar os vilarejos 
das minorias étnicas Karen e Lahu (Muser) ao 
longo do rio Kok. Seguiremos pela estrada até a 
província de Chiang Mai com parada no caminho 
para visita o Templo Wat Rong Khun, também co-
nhecido como Templo Branco. Chegada a Chiang 
Mai. À noite desfrutaremos de uma refeição Kan-
toke – um típico jantar Thai animado com antigas 
danças do norte da Tailândia. Alojamento. 

8º Dia. CHIANG MAI
Meia Pensão.
Visita ao acampamento de elefantes, onde os 
animais são vistos tomando banho, arrastando 
troncos e outras proezas. Daremos um passeio 
de elefante no meio da selva. Saída de Mae Sa 
Valley e visita ao orquidário Sai Nam Phung, onde 
você pode apreciar as melhores variedades e um 
pequeno viveiro de borboletas. Na parte da tarde, 
visita ao complexo de templos Wat Doi Suthep, 
o mais conhecido de Chiang Mai. Finalizaremos 
com a visita a uma das fábricas de artesanato 
local: lacas, tecidos de seda e confecção de som-
brinhas. Tempo livre para comprar. Alojamento. 

9º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços.
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1º Dia. BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Internacional de Ban-
gkok. Assistência e traslado ao hotel. Bem-
-vindo a Bangkok, uma das cidades mais 
cosmopolitas da Ásia, com templos e palá-
cios majestosos, canais autênticos, mercados 
movimentados  e uma animada vida noturna, 
cheia de contrastes. Este lugar oferece de 
tudo: centenas de templos budistas, arranha-
-céus e enormes shopping centers. Esta ma-
ravilhosa cidade abraça o desenvolvimento 
moderno e tem as lojas mais exclusivas, um 
paraíso para os amantes das compras. Res-
tante do dia livre. Alojamento. 

2º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Na parte da manhã, visita à cidade. Esta vi-
sita inclui os templos mais importantes de 
Bangkok: Os templos budistas de Wat Traimit 
ou Buda de Ouro, uma estátua de Buda feita 
de ouro maciço com seus 3 metros de altura 
e 5,5 toneladas, a maior estátua de ouro ma-
ciço do mundo. O Templo do Buda Reclinado 
ou Wat Pho, conhecido por abrigar em seu 
interior o grande Buda Reclinado de 46 me-
tros de comprimento e 15 metros de altura 
e as quatro estupas dedicadas aos 4 reis da 
dinastia de Chakri. O deslumbrante Palácio 
Real, um grande complexo arquitetônico for-
mado por um grupo de edifícios que serviu 
como sede real do século XVIII até meados 
do século XX e um dos mais belos exemplos 
de uma antiga corte siamesa. Lá poderemos 
ver palácios que eram utilizados com diver-
sos fins: o palácio funerário, o palácio da re-
cepção, a sala do trono, a sala de coroação, a 
Royal Guest House e o belo Templo do Buda 
de Esmeralda (Wat Phra Kaew). Tarde livre. 
Alojamento. 

3º Dia. BANGKOK
Café da manhã.
Dia livre a sua disposição para seguir des-
frutarndo desta vibrante cidade. Tempo livre 
para passear por suas animadas ruas ou fa-
zer compras. Recomendamos fazer a excur-
são opcional ao mercado flutuante. A 110 km 
de Bangkok encontra-se o mercado flutuante 
mais importante e típico da Tailândia. O pas-
seio inclui uma visita ao Nakhon Pathom, onde 
está o chedi (túmulo) mais alto da Tailândia, 
que é também o maior pagode do sudeste 
asiático. Retorno a Bangkok na parte da tarde. 
Alojamento. 

4º Dia. BANGKOK-RIO KWAI
Meia Pensão.
Saída de ônibus de Bangkok, cedo pela 
manhã, rumo à província de Kanchanabu-
ri, conhecido graças à famosa ponte do rio 
Kwai, cenário de alguns eventos ocorridos 
durante o período da Segunda Guerra Mun-
dial. Visitaremos o museu e o cemitério 
da guerra, onde estão os prisioneiros que 
perderam suas vidas durante a construção 
da ponte. Faremos um passeio de barco ao 
longo do rio Kwai e, ao chegar à ponte, em-
barcaremos no famoso trem da morte até 
a estação Tham Krasae. Durante o trajeto 
de trem, vamos atravessar belas paisagens, 
testemunhas de uma parte importante da 
história do país. Almoço na peculiar esta-
ção de Tham Krasae. Visitaremos também 
o insólito trecho ferroviário conhecido como 
“Hellfire Pass”, que foi construído pelos pri-
sioneiros de guerra aliados (principalmente 
ingleses e australianos) durante a Segunda 
Guerra Mundial. Traslado para o hotel do rio 
Kwai e tempo livre. Alojamento. 

TAILÂNDIA 
COMPLETA 

Itinerário 9 dias

Bangkok, Rio Kwai, Phitsanulok, 
Chiang Rai, Chiang Mai

A partir de 1.060 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________
Mai.: 02, 09, 16, 23, 30
Jun.: 06, 13, 20, 27
Jul.: 04, 11, 18, 25
Ago.: 01, 08, 15, 22, 29

Set.: 05, 12, 19, 26
Out.: 03, 10, 17, 24, 31
Nov.: 07, 14, 21, 28

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Cat. C Cat. B Cat. A

Century Park  1.060 1.125 1.195
Supl. Individual  450 515 570
Novotel Fenix Silom  1.070 1.140 1.210
Supl. Individual  480 545 600
Holiday Inn Silom  1.115 1.180 1.250
Supl. Individual  570 630 685
Aetas Lumpini  1.090 1.160 1.230
Supl. Individual  525 590 640
Pullman G Bangkok  1.180 1.245 1.315
Supl. Individual  695 760 810

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Traslados aeroporto-hotel-aeroporto.
· Transporte em veículos com ar condicionado. 
· Voo em classe econômica: Chiang Mai-Bangkok.
· Alojamento, café da manhã e 5 almoços.
· Visitas com guia local falando espanhol.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Bangkok Century Park Primeira

 Novotel Fenix Silom Primeira

 Holiday Inn Silom Primeira

 Aetas Lumpini Luxo

 Pullman G Bangkok Luxo

1 Rio Kwai  Resotel  Cat. C, B, A

1 Phitsanulok Topland  Cat. C, B, A

1 Chiang Rai Wiang Inn Cat. C

 Dusit Ilhand  Cat. B, A

2 Chiang Mai The Empress  Cat. C

 Holiday Inn  Cat. B

 Dusit D2  Cat. A
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5º Dia. RIO KWAI-AYUTTHAYA-LOPBURI-PHIT-
-SANULOK
Meia Pensão.
Nossa primeira visita do dia será em Ayutthaya, 
antiga capital do reino de Sião, e centro arque-
ológico por excelência do país. Visitaremos o 
sítio arqueológico de grande interesse históri-
co e declarado Patrimônio Mundial pela UNES-
CO. Ayutthaya é uma amostra remanescente 
da importância e do rico patrimônio deste país. 
Em seguida, iremos para Wat Phra Prang Sam 
Yod, um famoso santuário nas proximidades, 
conhecido pelo grande número de macacos 
que vivem neste templo e onde podemos fa-
zer uma divertida visita com estes peculiares 
animais. Mais tarde iremos para Phitsanulok, 
uma cidade no coração da Tailândia, conside-
rada um dos mais importantes centros de pe-
regrinação budista do país. Durante a viagem, 
vamos testemunhar a mudança da paisagem, 
que se torna cada vez mais verde e exuberan-
te, antecipando o cenário de selva do norte do 
país. Almoço no caminho. Chegada a Phitsanu-
lok na parte da tarde. Alojamento. 

6º Dia. PHITSANULOK-SUKHOTAI-CHIANG RAI
Meia Pensão.
No início da manhã, para aqueles que assim 
o desejarem, iremos para o templo Wat Phra 
Putthachinarat para fazer uma oferenda aos 
monges e viver de perto um dos rituais mais 
importantes da cultura budista. Partida para a 
cidade de Sukhotai. A estrela do dia é a visita 
ao Parque Arqueológico que abriga esta cida-
de, declarada Patrimônio Mundial pela UNES-
CO por sua incrível beleza, um verdadeiro tes-
temunho dos vários séculos de prosperidade 
da civilização tailandesa, capaz de construir 
cidades monumentais e templos sofisticados. 
Uma vez finalizada a visita, seguiremos para 

Chiang Rai via Lampang, deleitando-nos com 
as maravilhosas vistas ao longo do caminho e 
do lago Phayao. Almoço no caminho. Continua-
ção para Chiang Rai, um dos destinos mais se-
dutores para desfrutar de férias exóticas. Sua 
riqueza natural, cultural e etnográfica são al-
gumas de suas principais atrações. A cidade de 
Chiang Rai faz fronteira com Laos e Myanmar. 
É uma das regiões mais rurais do país, cober-
ta por planícies férteis e emoldurada por altas 
montanhas, onde florescem papoulas, plantas 
das quais se extrai a resina utilizada para fazer 
o ópio. Até recentemente, a província de Chiang 
Rai era o centro da indústria desta substância 
e a cidade foi considerada a porta de entrada 
do Triângulo de Ouro. Traslado ao hotel. Alo-
jamento. 

7º Dia. CHIANG RAI-CHIANG MAI
Meia Pensão.
Visita ao “Triângulo de Ouro” do rio Mekong, 
que abrange zonas da Tailândia, Laos e Birmâ-
nia anteriormente dedicadas ao tráfico de ópio. 
Por essa razão, aproveitaremos para fazer uma 
visita ao “Museu do Ópio”, localizado na cidade 
de Chiang Rai, antes de partir para Chiang Mai. 
Durante a viagem, de cerca de 3 horas, vamos 
parar no espetacular e contemporâneo Templo 
Branco (Wat Rong Khun em tailandês). O branco 
representa a pureza e o cristal, a sabedoria de 
Buda como a “luz que brilha no mundo e no uni-
verso.” Segundo os aldeões, Buda atravessou 
a ponte do templo para pregar o dogma pela 
primeira vez. Almoço no caminho. Na parte da 
tarde, chegada a Chiang Mai. Alojamento. 

8º Dia. CHIANG MAI
Meia Pensão.
Na jornada de hoje seguiremos para o acam-
pamento de elefantes, situado em plena selva, 

onde veremos uma demonstração de força e 
habilidade destas grandes criaturas. Após esta 
pequena exibição, tem início nosso safari ao 
longo do rio montados em elefantes através da 
densa vegetação da selva para chegar a um lu-
gar onde coabitam  tribos de diferentes grupos 
étnicos do país, destacando-se as supreenden-
tes Mulheres-Girafa (Long Neck), originárias de 
Mae Hong Son. Almoço e visita a uma planta-
ção de orquídeas, onde vamos testemunhar a 
beleza única desta bela espécie floral. Na parte 
da tarde subiremos a montanha até o famoso 
templo Doi Suthep, de onde podemos apreciar 
uma bela vista de Chiang Mai em todo seu es-
plendor. Traslado ao hotel e tempo livre. Alo-
jamento. 

9º Dia. CHIANG MAI-BANGKOK
Café da manhã.
No horário estabelecido, traslado ao aeroporto 
para embarcar no voo doméstico com destino a 
Bangkok. Chegada ao aeroporto. Fim da viagem 
e de nossos serviços. 
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PRAIAS: 
PHUKET, PHI PHI 

Itinerário 4 dias

Phuket, Phi Phi

A partir de 210 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo  Indiv. N. Extra

Ramada Phuket Deevana  210 270 50
Dusit Thani Laguna  290 435 70
Le Meridien Beach Resort  360 575 100
Phi Phi Ilhand  445 500 125

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Serviço regular de traslado aeroporto-hotel-aero-
porto em Phuket e traslado de ferry de Phuket até as 
ilhas Phi Phi. 

· Alojamento e café da manhã. 
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Phuket Ramada Phuket Deevana Primeira

 Dusit Thani Luxo

 Le Meridien Beach Resort Luxo

3 Phi Phi  Phi Phi Ilhand Village Primeira O Phi Phi Island Village Beach Resort conta com 
uma praia privativa e piscina infinita com bar. O 
estabelecimento possui instalações de 1ª cate-
goria, incluindo quadras de tênis, fitness center, 
um excelente spa, centro de mergulho e 4 res-
taurantes. Há Wi-Fi gratuito no átrio. Os quartos 
e bungalows têm telhado de palma, móveis de 
madeira maciça e estão equipados com ar con-
dicionado, TV a cabo e cofre. Todos eles dispõem 
de uma espaçosa varanda privativa com assen-
tos ao ar livre. O Phi Phi Island Village Beach 
Resort está localizado na baía de Lo Ba Goa, a 
uma distância, por terra ou por mar, de cerca de 
4 horas a partir do Aeroporto Internacional de 
Phuket. O complexo oferece serviço de traslado 
compartilhado ou privativo a partir do Aeropor-
to Internacional de Phuket.

Phi Phi Island Village Beach Resort 4*

O moderno Ramada Phuket Deevana Patong 
dispõe de piscina externa e sauna, fica a 1,2 km 
de Bangla Road, 1,15 km do Centro Comercial 
Jungceylon, e a 23 km do Aeroporto Interna-
cional de Phuket. Oferece quartos acolhedores 
com ar condicionado, além de restaurante, fit-
ness center, serviço de aluguel de bicicletas e 
Wi-Fi gratuito. Os quartos têm varanda privativa 
e uma bela vista da cidade, da piscina ou das 
montanhas circundantes. Têm também tele-
visão satelitar com tela plana, cofre, chaleira 
elétrica e banheiro privativo. Dispõe de recep-
ção 24 horas, balcão de informações turísticas e 
solarium. Serviços de traslado (disponível me-
diante taxa adicional), de lavanderia, de depósi-
to de bagagens e de massagens. O bar-restau-
rante do hotel serve refeições e várias bebidas. 
Você também vai encontrar vários lugares para 
comer nos arredores do estabelecimento.

Ramada Phuket Deevana 4*

Este espetacular hotel conta com uma praia 
particular, piscina ao ar livre e quartos com ar 
condicionado. Dispõe de instalações de fitness, 
spa e 10 bares/restaurantes. Oferece também 
esportes aquáticos, concierge e clube infantil. 
Os quartos são espaçosos, em estilo tailandês 
moderno. Dispõem de televisores de tela pla-
na de 37 polegadas, varanda privativa, piso de 
madeira, máquina de chá/café, Wi-Fi gratuito e 
roupões de banho. Este resort se encontra em 
uma paisagem tropical, a apenas 5 km da praia 
de Patong, a 15 km de um campo de golfe e a 
20 km do templo de Chalong. O Aeroporto Inter-
nacional de Phuket fica a 45 minutos de carro.

Le Meridien Beach Resort 5*

O Dusit Thani Laguna Phuket está localizado junto 
à baía de Bang Tao, com vista para o mar de An-
damão. Dispõe de uma piscina ao ar livre e um 
spa completo. Os quartos são de estilo tailandês 
moderno e suas varandas têm vista para o mar ou 
para a lagoa. O hotel fica a 30 minutos de carro de 
Patong Beach e da cidade de Phuket. Os luxuosos 
quartos do Dusit Laguna são decorados com mobi-
liário clássico em madeira e obras de arte moder-
na. Possuem também televisão com canais a cabo 
e set de chá e café. Wi-Fi gratuito em todo o hotel. 
Você pode jogar golfe no campo ao lado do hotel e 
assistir a uma aula de culinária tailandesa. No com-
plexo também se organizam esportes aquáticos. O 
Dusit Thani Laguna Phuket tem 5 restaurantes que 
servem comida internacional e italiana.

Dusit Thani Laguna 5*
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Preços por pessoa em quarto duplo. 

PRAIAS: 
SAMUI, KRABI 

Itinerário 4 dias

Samui, Krabi

A partir de 260 USD

DATAS DE INÍCIO  ______________________________

Diárias

De Abril a Outubro 2017.
(De Novembro a Março, consultar).

PREÇOS POR PESSOA (USD) _________________

 Duplo  Indiv. N. Extra

Chaweng Regent Beach  365 520 100
Supl. 16 Jul - 31 Ago.  120 120
Supl. 01 Set - 31 Out.  70 70
Melati Beach Resort  430 755 125
Anantara Bophut  410 710 120
Holiday Inn Resort Krabi  260 395 70
Dusit Thani Krabi Beach  310 485 80

O PROGRAMA INCLUI ___________________________

· Serviço regular de traslado aeroporto-hotel-aero-
porto.

. Alojamento e café da manhã.
· Seguro de viagem.

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES ________

3 Koh Samui Chaweng Regent Beach Primeira

 Melati Beach Resort Luxo

 Anantara Bophut Luxo

3 Krabi  Holiday Inn Resort Krabi Primeira 

 Dusit Thani Krabi Beach Luxo

Á
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O Holiday Inn Resort Krabi Aonang Beach ocupa 
um resort boutique espetacular junto à praia de 
areia branca de Ao Nang, na costa da Tailândia. 
Está rodeado de magníficos jardins tropicais e 
oferece quartos luxuosos com terraços privati-
vos. Todos os quartos têm Wi-Fi gratuito, leitor 
de DVD e elegantes banheiros. O complexo tem 
2 bares e o restaurante InnAsia, localizado na 
cobertura, oferece frutos do mar frescos e au-
têntica cozinha tailandesa.

Holiday Inn Resort Krabi 4*

O tranquilo Chaweng Regent Beach Resort está 
em Chaweng Beach, de frente para o mar, e dis-
põe de 2 piscinas ao ar livre e um spa de primei-
ra classe, localizado a curta distância de vários 
locais de ócio, lojas e restaurantes de Chaweng. 
O Resort Chaweng Regent fica a 15 minutos de 
carro de Fisherman’s Village, do Aeroporto Inter-
nacional de Samui e do cais de Bang Rak. O hotel 
combina uma decoração de estilo tailandês com 
instalações modernas. Os quartos são acolhedo-
res e possuem varanda privativa, leitor de DVD, 
cofre e frigobar. O Chom Talay, que oferece vistas 
deslumbrantes da baía de Chaweng, serve café 
da manhã completo. O premiado bar-churrasca-
ria Red Snapper Bar & Grill serve especialidades 
mediterrânicas e tem música ao vivo. 

Chaweng Regent Beach Resort 4*

Localizado na praia de Bophut, em meio a jar-
dins paisagísticos, oferece acomodações de es-
tilo tropical, com uma decoração elegante. Dis-
põe de piscina de hidromassagem e instalações 
de fitness 5 estrelas. Fica a 10 minutos de carro 
da praia de Chaweng e a 15 minutos de carro 
do Aeroporto de Samui. Os quartos são espa-
çosos e decorados no estilo do sul da Tailândia. 
Têm varanda privativa com uma área de estar 
e vistas panorâmicas. Os luxuosos banheiros 
dão para o quarto e possuem banheiras para 2 
pessoas. No estabelecimento há 8 lugares para 
comer, entre os quais o Full Moon, que serve es-
pecialidades italianas.

Anantara Bophut 5*

O Dusit Thani Krabi Beach Resort é um hotel 5 
estrelas localizado nas areias brancas da tran-
quila praia de Klong Muang. Possui grandes 
piscinas ao ar livre rodeadas de jardins tropi-
cais, um spa que funciona de dia e instalações 
de fitness abertas 24 horas. Os quartos estão 
decorados em estilo tailandês e possuem uma 
varanda privativa com vista para o cenário tro-
pical, além de TV de tela plana, DVD player, ar 
condicionado e área de estar. Wi-Fi gratuito nas 
áreas públicas.

Dusit Thani Krabi Beach Resort 5*

O luxuoso complexo Melati Beach Resort & Spa 
está localizado em uma praia isolada e oferece 
quartos elegantes com piscinas privativas ou 
banheiras ao ar livre. Dispõe de 2 piscinas, 2 
restaurantes e 3 bares. Os espaçosos quartos 
e villas apresentam modernos interiores tailan-
deses que ofertam vistas tropicais e a brisa do 
mar. Possuem uma área de estar aconchegan-
te, TV a cabo e leitor de DVD. O estabelecimen-
to tem um spa com serviços de massagens e 
possui uma biblioteca, uma academia, um bal-
cão informações turísticas e estacionamento 
gratuito. 

Melati Beach Resort & Spa 5*


