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A Tailândia é o verdadeiro país dos sorrisos. 
Este destino tem uma riqueza ímpar... seja pela 
hospitalidade e simpatia dos seus habitantes, 
pela sua fascinante cultura, pelas paisagens de 
cortar a respiração e praias absolutamente 
paradisíacas ou pelas experiências gastronómi-
cas que fazem crescer água na boca.

Para esta viagem elegemos 3 pontos principais 
para viver, sentir a espiritualidade e relaxar. 
Começamos numa visita para conhecer e viver 
Bangkok, cidade de uma imensidão algo caótica 
mas com tanto para revelar. O seu lado milenar 
e mais tradicional, convive harmoniosamente 
com uma modernidade sem preconceitos e até 
um pouco bizarra. Aqui teremos algum tempo 
livre para explorar a cidade e num dos dias fare-
mos uma visita de barco “long-tail”, típico desta 
região, até ao mercado flutuante de Damnoen 

Saduak.

Depois da agitação citadina rumamos ao norte 
até Chiang Mai. Nesta zona mais natural e espir-
itual vamos tentar fugir à rota comercial e 
vamos embrenhar-nos um pouco mais na 
floresta. Num dos dias vamos até à aldeia de 
Mae Kampong, para conhecer as tribos mais 
genuínas das mulheres-girafa. No caminho, 
poderemos desfrutar do contacto com a nature-
za no seu estado mais puro. Nesta região não 
poderemos perder também o contacto com os 
elefantes, quem sabe para dar um passeio e 
experimentar “bamboo rafting” no rio.

Continuando num estado zen, seguimos para 
sul... será agora tempo de desfrutarmos de uns 
dias junto ao mar, conhecer a região de Krabi, 
mergulhar nas águas cristalinas das praias mais 
famosas do mundo, pernoitar nas míticas Phi 
Phi, conhecer outras ilhas adjacentes e relaxar. 
A beleza desta região é de outro mundo, quase 
irreal. Teremos aqui o desafio de fintar os turis-
tas e conhecer verdadeiros viajantes. Neste país 
facilmente nos cruzamos com viajantes do 
mundo inteiro. Conhecê-los e ouvir as suas 
histórias será simplesmente inspirador.

Preparados para partir?
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PROGRAMA

Bangkok, Chiang Mai e Krabi e Phi Phi

DIA 1 Partida de Lisboa

Chegada a Bangkok

Bangkok

Bangkok - Chiang Mai (avião)

Chiang Mai (passagem de ano)

Chiang Mai

Chiang Mai - Krabi (avião)

Krabi

Krabi

Krabi - Phi Phi (barco)

Phi Phi

Phi Phi

Phi Phi - Krabi - Bangkok

Bangkok - Lisboa

DIA 2

DIA 3

DIA 4

DIA 5

DIA 6

DIA 7

DIA 8

DIA 9

DIA 10

DIA 11

DIA 12

DIA 13

DIA 14

O QUE ESTÁ INCLUÍDO?

- A companhia permanente do nosso líder de viagem, com 
a garantia de experiências inesquecíveis!

- Voos internos (Bangkok – Chiang Mai, Chiang-Mai – 
Krabi e Krabi – Bangkok);

- 12 noites de alojamento (em quarto duplo ou triplo), em 
hotel, guesthouse, bungalows ou alojamento local, com 
pequeno almoço incluído;

- Transferes entre Hotéis e aeroporto (excepto no voo 
internacional caso não seja o referenciado por nós);

- Transporte de barco entre Krabi e Phi Phi;

- Visita de dia inteiro, com almoço incluído, nos arredores 
de Bangkok (mercado flutuante e aldeia típica);

- Visitas a tribo em Chiang Mai;

- Seguro de Viagem.

Nota: O programa pode ser sujeito a alterações por motivos alheios à organização (condições climatéricas, das estradas, alteração de voos ou outros 

eventos imprevistos), no entanto, serão sempre salvaguardados os interesses dos nossos viajantes.

O QUE NÃO ESTÁ INCLUÍDO?

- Voos Internacionais (valor referência a partir de 650€, 
para ida e volta Lisboa - Bangkok, sujeito a confirmação à 
data de emissão dos bilhetes). O voo apenas deverá ser 
reservado após a nossa confirmação do grupo mínimo de 
viajantes. Esta reserva pode ser realizada por nós, sendo 
tratada posteriormente;

- Transferes para voo internacional (excepto no indicado 
por nós);

- Despesas de carácter pessoal, refeições, serviços, entra-
das em monumentos, actividades ou suplementos acima 
não mencionados como incluídos;

- Despesas administrativas relativas a entrada/saída do 
país (não aplicáveis de momento);

- Gratificações.
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+ INFO PVP: 1.375€
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PORQUE QUERES VIAJAR COMIGO?

Na programação de uma viagem, a nossa motivação são as pessoas, os nossos viajantes.
Queremos que o grupo conheça os destinos, o melhor possível, mas também em condições únicas. 
Queremos transmitir felicidade, bem-estar e uma sensação de que algo mudou nas pessoas que 
somos. Para tal acontecer será necessário estabelecer uma grande ligação com os locais, através da 
entrega à cultura do destino que visitamos, da proximidade que estabelecemos com as suas gentes, 
da partilha dos seus costumes e do respeito pelas suas crenças e ideais. Esta será a forma mais sim-
ples e genuína de viajar e é neste espírito que (des)programamos as viagens!

A vivência em grupo será também um desafio e todas as decisões do líder de viagem são tomadas a 
pensar no bem-estar e na melhor experiência para todos. Como habitualmente, neste espírito vamos 
promover a partilha de experiências, e de outra forma também não nos divertiríamos tanto. Prepara-
dos para embarcar rumo à aventura? 

Então vamos viajar!

BangkokAldeia Mae Kampong Budhista
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Chiang Mai Krabi e Phi Phi

Loha Prasat - Bangkok
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