português das casas que estão preservadas pelo
governo para o conhecimento das gerações futuras.
Antes de voltar para o hotel, faremos uma breve
parada na Galleria Gems, onde podemos encontrar
as mais extensas coleções de joias. Retorno, e
almoço no hotel. Hospedagem.

Saídas: 28 de Março, 25 de Maio,
26 de Setembro e 31 de Outubro de 2018
Duração: 11 noites
EMIRADOS ÁRABES: Dubai.
TAILÂNDIA: Phuket, Chiang Mai, Bangkok.
SÃO PAULO OU RIO DE JANEIRO
Apresentação no aeroporto internacional,
embarque com destino Dubai.

e

01º DIA | DUBAI
Chegada em Dubai e acomodação no hotel
localizado no aeroporto.
02º DIA | DUBAI - PHUKET
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado,
traslado ao aeroporto e embarque com destino a
Phuket. Chegada, recepção e traslado ao hotel.
Hospedagem.
03º DIA | PHUKET
Café da manhã no hotel, e após, saída para o Cabo
de Prom Thep, a fantástica península adjacente à
famosa praia Nai Harn, que se trata de um lugar
ideal para contemplar um deslumbrante pôr do sol.
Continuamos o passeio pela praia Rawai - Sea
Gypsies’ Village, onde o seu povo mantém ainda
hoje os seus estilos antigos de vida e as suas
próprias características. Em seguida, visitaremos o
templo budista de 100 anos de idade em WatChalong, onde fica a estátua de monge Luang Phor
Chaem. Após, faremos um passeio ao redor da
cidade de Phuket para conhecer a arquitetura sino-

04º DIA | PHUKET – KOH PHI PHI – PHUKET
Café da manhã no hotel, e saída para passeio de dia
inteiro. Iremos explorar as maravilhosas ilhas Phi
Phi, conhecidas pelo seu mar cristalino verdeesmeralda, pelas suas praias, pelas suas montanhas,
pelos coloridos recifes de coral e vida submarina.
Após, seguiremos para a baia de “Maya” famosa
pelo filme “A Praia”. Nossa última parada será na
ilha de areia branca, onde terá oportunidade de
relaxar, nadar e mergulhar. Retorno ao hotel.
Hospedagem.

05º DIA | PHUKET - CHIANG MAI
Café da manhã no hotel, e após, traslado do hotel
ao aeroporto de Phuket para embarque num voo
com destino a Chiang Mai. Chegada, recepção e
transfer para um restaurante local com almoço
incluído. Em seguida, visitaremos o aclamado
templo Wat Phrathat Doi Suthep, onde se encontra

uma relíquia sagrada de Buda considerado por
muitos como o Wat mais sagrado no norte da
Tailândia. Traslado ao hotel para fazer o check-in.
Restante do dia livre. Hospedagem.
06º DIA | CHIANG MAI
Café da manhã no hotel, e após, saída para visita ao
acampamento de elefantes. Observaremos estes
animais de grande porte a tomar o seu banho
matinal antes de iniciarem mais um dia de treinos e
trabalho no campo. Realização de um passeio de
elefante (1 elefante: 2 pessoas), seguindo o curso
do rio e cruzando a espessa vegetação. Depois do
safari, descida do rio em um barco de bambu, é
uma experiência emocionante. Almoço incluído. A
aventura continua com um passeio num carro
puxado por bois, apreciando a singular beleza das
paisagens do norte. Faremos uma parada em uma
quinta de orquídeas para testemunhar a beleza
inigualável desta espécie floral. Pela tarde,
continuação em carro para Baan Tong Luang, onde
visitaremos diferentes tribos como Lahu, Hmong,
Padong. A curiosidade da tribo Long necked Karen é
que as mulheres vestem numerosos anéis de metal
ao redor de seus pescoços alongados. Antes de
prosseguir à aldeia da tribo Palong, cujas mulheres
usam os anéis em torno de suas cinturas,
conheceremos a aldeia da tribo Lahu. Regresso ao
hotel. Hospedagem.
07º DIA | CHIANG MAI - BANGKOK
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado,
transporte ao aeroporto, formalidades de
embarque, e partida com destino a Bangkok.
Chegada e traslado ao hotel. Resto do dia livre.
Hospedagem.
08º DIA | BANGKOK
Café da manhã no hotel, e após, saída para visita
aos templos budistas em Bangkok: Wat Traimit,
com o seu impressionante Buda de Ouro (5 ½
toneladas de ouro maciço); Wat Po, o maior templo
de Bangkok com o seu colossal Buda Deitado;
“Chedi”, com torres construídas sobre os túmulos
dos reis, e o Grande Palácio Real que servia de
residência oficial do rei da Tailândia. Aqui podemos

observar palácios utilizados em ocasiões distintas: o
palácio dos funerais, o palácio das recepções, a sala
do trono, a sala da coroação, a casa dos convidados
reais e o maravilhoso templo do Buda de
Esmeralda. Atravessaremos o rio Chao Phraya para
desfrutar de um almoço (incluído) tailandês no
restaurante Supatra River House. Retorno ao hotel.
Tempo livre. Hospedagem em Bangkok.
NOTAS: Para a visita ao palácio, deve-se levar calças
compridas até aos tornozelos, e camisa/t-shirt de
mangas compridas ou até ao cotovelo.
Hospedagem.

09º DIA | BANGKOK - AYUTHAYA -BANGKOK
Café da manhã no hotel, e logo após, partida em
ônibus em direção a Ayutthaya, antiga capital da
Tailândia situada a 80 km a norte de Bangkok. As
suas grandiosas ruínas são alvo de escavações
arqueológicas. Faremos também visita à antiga
residência de verão dos reis de Siam Bang Pa In. Em
seguida, teremos passeio em um maravilhoso
cruzeiro
pelo
rio
Chao
Praya,
com
aproximadamente 4 horas de duração. Almoço

servido a bordo do barco. Retorno ao hotel.
Hospedagem.










10º DIA | BANGKOK - DUBAI

Café da manhã no hotel, e em horário
apropriado, traslado ao aeroporto com
embarque de destino a Dubai. Chegada e
traslado para o hotel. Hospedagem.





03 noites de hospedagem em Dubai com café
da manhã;
08 noites de hospedagem na Tailândia com café
da manhã;
City Tour em Dubai com guia em português;
Transferes e visitas em veículo com ar
condicionado;
Visitas conforme itinerário;
Entradas nas visitas mencionadas;
Voos internos na Tailândia (franquia de
bagagem 20kg);
Acompanhamento
de
guia
profissional
brasileiro durante a viagem (mínimo de 15
passageiros);
Seguro de viagem com cobertura de US$ 30.000
(consulte condições para cobertura superior);
Seguro de cancelamento de até US$ 3.000
(consulte condições para cobertura superior);
Kit viagem.

VALORES DO PACOTE:
11º DIA | DUBAI
Café da manhã no hotel, e visita pela cidade de
Dubai carinhosamente chamada de pérola do
Oriente Médio. Nos últimos 40 anos, esta maravilha
criada pelos humanos passou de uma pequena
aldeia de pescadores a uma das cidades mais
modernas e prósperas do mundo. Durante nosso
passeio veremos algumas das maravilhas da
engenharia moderna, tais como: a famosa Torre
Burj Khalifa conhecida como o “edifício mais alto do
mundo” com seu complexo de fontes, o maior
shopping do mundo, o Dubai Mall, e o luxuoso
Hotel Burj Al Arab, primeiro hotel 7 estrelas do
mundo.
12º DIA | DUBAI
Café da manhã no hotel, e em horário apropriado,
traslado ao aeroporto com embarque de regresso
ao Brasil.
O PROGRAMA INCLUI:
 Passagens aéreas internacionais em classe
econômica (consulte condições de upgrade para
classe executiva e primeira);

Acomodação dupla

US$ 4.295

Acomodação tripla

US$ 4.198

Acomodação individual (single)

US$ 5.195

Taxas
Taxas de embarque e segurança
Imposto de renda retido na fonte

US$ 120
3,9%

Importante
• Preços por pessoa, em acomodação dupla, com
saída do Rio de Janeiro, deverão ser convertidos em
reais ao câmbio do dia do fechamento do pacote.
• O apartamento triplo (quando disponível) pode
ser constituído de cama articulada ou sofá-cama.
• Ofertas com disponibilidade limitada, sujeitas à
confirmação de reserva.
• Valores calculados com mínimo de 20 passageiros
pagos com mais 2 lugares de cortesia, sendo 1 APT
DBL e sujeitos à alteração caso haja mudança no
número final de passageiros do grupo.
• Não se aplicam para o período de feiras, eventos,
feriados e datas especiais.
FORMA DE PAGAMENTO:
Pagamento em 11 vezes sem juros, sendo uma
entrada de 20% à vista e o saldo em até 10 parcelas
nos cartões Visa, Mastercard, Diners Club e Elo (ou
em cheques, com quitação até um mês antes do
embarque).
Entrada de US$ 855 + taxas
e saldo em 10 parcelas de US$ 344
(com base em acomodação dupla).

NECESSÁRIO:
 Passaporte com validade mínima de 6 meses a
partir da data do embarque.
 Visto de Dubai (consulte a Transmundi para
maiores informações).
 Certificado internacional de vacina contra a febre
amarela.
 Imposto de Turismo de Dubai (Dírham) deverá
ser pago pelos passageiros localmente.
 Contrato Transmundi preenchido e assinado.
OBSERVAÇÃO:
Informamos a dificuldade para a conversão das
notas antigas de dólares americanos fora dos
Estados Unidos.
HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES:
Dubai - INTERNATIONAL TERMINAL HOTEL
Phuket - BURASARI
Chiang Mai - DUANGTAWAN CHIANG MAI
Bangkok - AETAS LUMPINI
Dubai - AURIS PLAZA

DESEJAMOS A TODOS UMA ÓTIMA VIAGEM!

