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TAILÂNDIA 
CIRCUITO LUZES DO SIÃOCIRCUITO LUZES DO SIÃOCIRCUITO LUZES DO SIÃOCIRCUITO LUZES DO SIÃO    

De 23 de Agosto a 01 de Setembro de 2018 
 
Programa elaborado para: 
    
    

PARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃOPARÓQUIA SENHORA DA CONCEIÇÃO  
Praça Marquês de Pombal  Porto 
Tel: 22 507 21 90 / Fax: 22 507 21 99 

E-Mail: senhoraconceicao@gmail.com 
    

23/08/2018 (Quinta-feira) 1º Dia– MARQUÊS/ PORTO/ BANGKOK 
Em hora a determinar, transporte para o aeroporto. Assistência nas 
formalidades de embarque e partida em avião de carreira regular da 
Turkish Airlines (via Istambul). Mudança de avião e continuação para 
Bangkok. Refeições e noite a bordo. 
 

24/08/2018 (Sexta-feira) - BANGKOK 
Chegada a Bangkok (actual capital da Tailândia), assistência e 
transporte para o hotel. Tempo livre para descanso. Jantar e 
alojamento. À noite, possibilidade de passear pela cidade ou visitar o 
famoso Mercado Pat Pong. 
 

25/08/2018 (Sábado) 3º Dia– BANGKOK/ AYUTHAYA/LOPBURI/ 
PHITSANULOKE 
Pequeno-almoço no hotel. Partida para Ayuthaya, antiga capital dos 
Reis do Sião. Na cidade, poderá encontrar vestígios e templos inscritos 
no Património Mundial da Unesco: visita dos Templos Wats Nar Phra Men, Mongkolbophit e as suas ruínas. No 
final, da viagem para Lopburi (a primeira capital do reino do Sião), antiga província onde existem alguns vestígios 

da civilização Khmer. Almoço. De tarde, Visita do Templo dos Macacos. 
Continuação em direcção a Phitsanuloke, capital da Tailândia durante 25 
anos. Phitsanuloke, fica situada nas margens do rio Nan. Chegada no final 
do dia. Jantar e alojamento no hotel. 
 

26/08/2018 (Domingo) 4º Dia - PHITSANULOKE / SUKHOTHAI/ 
LAMPANG/ CHIANG RAI 
Pequeno-almoço no hotel. Pela manhã, visita do Templo Wat Mahayhat. 
Viagem em direcção a Sukhothai, o primeiro reino independente da 
Tailândia. Visita da Estação Arqueológica inscrita na lista da UNESCO 
como Património Mundial da Humanidade e dos seus dois principais 
templos. Continuação para Lampang. Almoço num restaurante local. De 
tarde, visita da cidade com destaque para o Templo Wat Phra Keo Don 
Tao com influência da Birmânia. No final, viagem Chiang Rai. Chegada no 
final do dia, após uma paragem no Lago Phayao. Instalação no hotel. 
Jantar e alojamento no hotel. 
 

27/08/2018 (Segunda-feira) 5º Dia - CHIANG RAI/ TRIÂNGULO 
DOURADO/  CHIANG MAI 
Pequeno-almoço no hotel. Excursão de dia inteiro ao Triângulo 
Dourado (fronteira da Tailândia, Birmânia e Laos). Visita às tribus Yao e 

Akha. Almoço. De tarde continuação para Chiang Saen e  Mae Sai povoado fronteiriço com a Birmânia. Visita do 
Wat Rong Khun em Chiang Rai, conhecido como o “Templo Branco”. No final partida para Chiang Mai, conhecida 
como a “Rosa do Norte”. Jantar e alojamento no hotel. 
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28/08/2018 (Terça-feira) 6º Dia  - CHIANG MAI  
Pequeno-almoço no hotel. Visita ao Templo Doi Suthep, situado na montanha, um dos mais venerados do norte e 
com uma vista esplêndida. Regresso a Chiang Mai e visita do Wat Suandok. Partida para Bo Sang e San 
Kamphaebg, partida para a vila de artesãos, onde são fabricados diversos produtos: seda, objectos em laca, 
sombrinhas... Almoço. No final da tarde regresso a Chiang Mai. Jantar com folclore tradicional. Depois de jantar, 
visita do famoso Bazar Nocturno de Chian Mai. No final, regresso ao hotel. Alojamento. 

 

29/08/2018 (Quarta-feira) 7º Dia - CHIANG MAI/BANGKOK 
Pequeno-almoço no hotel. Saída para uma excursão ao norte de Chiang Mai, até 
ao local onde se podem observar os Elefantes ajudando nas tarefas mais árduas 
da floresta. Visita a uma quinta de Orquídeas. Almoço. Em hora a determinar, 
transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e partida em avião com 
destino a Bangkok. Chegada e transporte para o hotel. Jantar e alojamento. 
 

30/08/2018 (Quinta-feira) 8º Dia -  BANGKOK/ MERCADO FLUTUANTE/ 
MERCADO DO COMBOIO/ JARDIM DAS ROSAS/ BANGKOK  
Pequeno-almoço no hotel. Dia dedicado a conhecer a vida rural do país. Partida 
em direcção ao famoso Mercado Flutuante de Damnoen Saduak que se 
encontra a cerca de 100 km de Bangkok. A visita ao mercado será realizada em 
barcos típicos, onde pode observar as bancas flutuantes de frutas, comida e 
vegetais. Continuação para o peculiar Mercado do Comboio, onde os 
vendedores colocam e retiram as bancas em função da passagem do comboio. 
Visita do Pagode de Nakhon Pathom, um dos maiores do Mundo. Almoço buffet 
de comida internacional no parque temático e cultural Jardim das Rosas. No 
final do almoço, espetáculo cultural Tailandês, com representação de várias 

actividades tradicionais do país, como a cerimonia de casamento, 
danças locais, boxe local conhecido como muay thai.  No final, regresso 
ao hotel. Jantar e alojamento. 
 

31/08/2018 (Sexta-feira) 9º Dia - BANGKOK/ PORTO 
Pequeno-almoço no hotel. Visita de Bangkok com destaque para a 
estátua equestre do Rei Chulalongkorn (Rama V), o Palácio 
Ananta Samakom Throne Hall, o Palácio Chitr Ladda e paragem no 
belo Templo de Mármore. Almoço. De tarde, continuação das visitas: 
o Palácio Real Panteão dos Reis Tailandeses com as suas 8 torres 
coloridas e o Templo do Buda Esmeralda, o Templo do Buda 
Reclinado. No final, regresso ao hotel. Jantar. Em hora a determinar, 
transporte em autopullman para o aeroporto de Bangkok. 
Formalidades de embarque e partida em avião da Turkish Airlines(via 
Istambul). (noite e refeições a bordo). 
 

01/09/2018 (Sábado) 10º Dia - BANGKOK/ PORTO/MARQUÊS 
Chegada a Istambul, mudança de avião. Embarque e partida com 
destino ao Porto. Chegada e transporte para o Marquês.  
 

FIM DA VIAGEM 
 

PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO: 
Mínimo 42 participantes……..…….. € 1 875,00 
Mínimo 32 participantes……..…….. € 1 975,00 

Mínimo 22 participantes……..…….. € 2 095,00 
Suplemento para quarto individual €  230,00 

 

SERVIÇOS INCLUÍDOS: 
- Transporte em avião de carreira regular em classe turística 
para o percurso indicado, com direito ao transporte de 23 kg 
de bagagem por pessoa (1mala); - Alojamento em hotéis  4 
estrelas em  quartos duplos com banho privativo; - Transfers 
conforme programa; - Refeições conforme programa (Pensão 
Completa desde o jantar do 2º dia ao jantar do penúltimo 
último dia e refeições no avião); - Assistência de um guia a 
falar português ou espanhol (segundo disponibilidade) 
durante o circuito na Tailândia; - Visitas realizadas em veículo 

climatizado no circuito na Tailândia conforme programa; - 
Taxas Hoteleiras, serviços e IVA; - Taxas aeroportuárias; - 
Seguro de viagem; - Um saco de viagem “ML”. 
 

SERVIÇOS EXCLUÍDOS: 
- Bebidas às refeições, refeições especiais ou não mencionadas, 
bagageiros, gratificações, entradas em Museus e Monumentos 
quando não esteja explícito a visita do interior, extras de 
carácter pessoal e tudo o que não esteja devidamente 
especificado no presente programa. 

OBRIGATÓRIO:  PASSAPORTE COM VALIDADE DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE REGRESSO.  

 


