
ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS005H 12 5 2.120 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 205€  TOTAL 2.325€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Bangkok, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a 
bordo.

2º DIA:  ... - BANGKOK  APA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso 
representante local. Transfer ao hotel para check-in (a partir 
das 14h00). Resto de dia livre. Aventure-se em Bangkok e 
descubra a capital de um reino onde a tradição e a moder-
nidade se misturam em cada rua. Passeie por entre tem-
plos, palácios e mercados e desfrute de uma vida noturna 
que o vai surpreender. Alojamento.

3º DIA:  BANGKOK  APA
Pequeno-almoço. Visita de Bangkok, descobrindo três im-
pressionantes templos budistas e o Grande Palácio. Passa-
gem pelas avenidas de uma das cidades mais cosmopolitas 
do continente asiático, atravessando o bairro de Chinatown 
e contemplando o rio Chao Praya, para visitar o Templo de 
Wat Pho, conhecido por ter um dos maiores budas do mun-
do (Buda reclinado), e o Templo de Mármore, um dos mais 
belos exemplos da arquitetura tailandesa. De seguida, visita 
do Grande Palácio, o grande símbolo da cidade de Bangkok 
e da monarquia tailandesa. Conheça os diferentes lugares 
desta antiga residência real com destaque para o Templo 
do Buda de Esmeralda. (Nota: Para a visita do palácio deve 
levar calças compridas até aos tornozelos e camisa/t-shirt 
de mangas compridas ou até ao cotovelo). No regresso ao 
hotel, paragem numa famosa loja de pedras preciosas. Alo-
jamento. 

4º DIA:  BANGKOK (MAEKLONG RAILWAY MARKET E 
MERCADO FLUTUANTE DE DAMNOEN SADUAK)  APA
Pequeno-almoço. Saída até Mae Klong para conhecer o 
Maeklong Railway Market, um curioso mercado montado 
em cima do caminho ferroviário. Todos os dias, os comer-
ciantes expõem e recolhem*em tempo recorde os seus 
produtos para deixar passar o comboio, uma rotina bem 
ensaiada que não deixa de surpreender quem aqui passa 
pela primeira vez. De seguida, continuação até ao Mercado 
Flutuante de Damnoen Saduak, um dos lugares mais tradi-
cionais e pitorescos do país. Realização de um passeio de 
barco a motor, através dos canais, até chegar ao mercado. 
Tempo livre para observar a compra e venda de frutas e 
vegetais a bordo de pequenas embarcações, desfrutando 
deste “parque de diversões” cultural. Regresso a Bangkok. 
Alojamento.  *Não há garantia de que o comboio passe du-
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11º DIA:  SIEM REAP - ... PA
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias fl utuantes deste ecossistema natu-
ral e cultural único com mais de 100 variedades de aves 
aquáticas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas 
junto aos mangais. Conheça este povo de pescadores que 
vive de uma forma simples, em comunhão com a nature-
za, enchendo o coração fl uvial do Cambodja de pequenas 
embarcações tradicionais. Em hora a combinar, transfer ao 
aeroporto para embarcar em voo de regresso à sua cidade 
de origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a 
bordo. 

Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonles-
ap. Como alternativa, visitar-se-á Banteay Kdei, Kravan e o 
Lago Sras Srang. 

12º DIA: ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

de treinos e trabalho no campo. Realização de um passeio 
de elefante, seguindo o curso do rio e cruzando a espessa 
vegetação. Depois do safari, descida do rio num barco de 
bambu, uma experiência emocionante. A aventura continua 
com um passeio num carro puxado por búfalos, aprecian-
do a singular beleza das paisagens do norte. Almoço em 
restaurante local e visita a uma quinta de orquídeas para 
testemunhar a beleza inigualável desta espécie fl oral. Por 
último, visita de algumas fábricas de artesanato local onde 
se produzem objetos lacados, tecidos de seda e os tradicio-
nais guarda-chuvas de papel. Alojamento.

8º DIA:  CHIANG MAI - BANGKOK - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque em voo com destino a Siem Reap, via 
Bangkok. Chegada, receção pelo nosso representante e 
transfer ao hotel. Alojamento.

9º DIA:  SIEM REAP (ANGKOR THOM E ANGKOR WAT) MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita à antiga capi-
tal Angkor Thom (século XII), explorando o Templo Bayon, 
com as suas 54 torres de enigmáticos rostos sorridentes, o 
templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real com o Tem-
plo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o Terraço do 
Rei Leproso. Visita do impressionante Templo de Ta Prohm, 
famoso por manter-se conforme foi descoberto, ou seja, 
coberto pela fl oresta, o que lhe confere uma atmosfera 
romântica e misteriosa. Entre nas aventuras de Lara Croft 
no cenário onde foi gravado o fi lme Tomb Raider e foto-
grafe as raízes que envolvem as ruínas do templo. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita do mais famoso de 
todos os templos, Angkor Wat, Património da Humanidade. 
Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Sur-
yavarman II, é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. O complexo é uma representação terrena do 
Monte Meru, residência dos deuses hinduístas. Ao fi nal da 
tarde, assista ao pôr-do-sol num dos maiores edifícios re-
ligiosos do mundo. Deixe-se encantar pelas cores quentes 
que adensam a atmosfera mágica do templo e veja o refl e-
xo das cinco torres, representadas na bandeira do país, nas 
águas onde fl utuam nenúfares e fl ores de lótus. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

10º DIA:  SIEM REAP MP 
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi -
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer. 
No regresso, paragem no Artisan d’ Angkor, centro que aju-
da os jovens cambojanos a manter vivo o artesanato tradi-
cional. Chegada ao hotel e resto da tarde livre. Alojamento.
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rante a sua visita ao mercado, uma vez que o seu horário 
é muito irregular.

5º DIA:  BANGKOK - CHIANG RAI  MP
Pequeno-almoço. De manhã cedo, transfer (regular/só com 
motorista) ao aeroporto. Formalidades de embarque e saí-
da em voo com destino a Chiang Rai, uma pequena cidade 
repleta de encantos naturais, ruínas de antigos impérios e 
templos budistas. Chegada e assistência pelo nosso repre-
sentante. Descubra as tribos de montanha de Akha e Yao. 
Fotografe os trajes tradicionais dos povos locais, alheios ao 
modernismo dos novos tempos, e descubra incríveis peças 
de artesanato típicas da região. Almoço no percurso. De 
seguida, saída até ao famoso Triângulo Dourado, uma área 
onde as fronteiras de Myanmar, Laos e Tailândia se encon-
tram, contemplando uma lindíssima vista do grande Rio 
Mekong. Por último, visita do Museu do Ópio. Regresso a 
Chiang Rai. Alojamento.

6º DIA:  CHIANG RAI - CHIANG MAI  MP
Pequeno-almoço. Embarque num passeio pelo rio Mae 
Kok, navegando numa lancha tradicional tailandesa até 
chegar a uma povoação da tribo Lahu ou Karen. Admire 
uma paisagem de densas fl orestas e típicas tribos de mon-
tanha. Desembarque e continuação de viagem com destino 
a Chiang Mai, a segunda maior cidade do país e a capital 
cultural do norte da Tailândia. No percurso, visita do espe-
tacular e contemporâneo Templo Branco, uma obra arqui-
tetónica onde o branco representa a pureza e a sabedoria 
budista. Almoço. De tarde, visita do Wat Phra That Doi Su-
thep, o Templo da Montanha, e desfrute da vista panorâmi-
ca de Chiang Mai. Alojamento.

7º DIA:  CHIANG MAI  MP
Após o pequeno-almoço, visita de um acampamento de 
elefantes. Observe estes animais de grande porte a to-
mar o seu banho matinal antes de iniciarem mais um dia 

ESSÊNCIAS DA TAILÂNDIA E CAMBODJA 2016   2018  

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS ÀS 2ª FEIRAS

MAIO 2018 A ABRIL 2019
Saídas de Lisboa

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Bangkok

TAILÂNDIA

Chiang Rai

Chiang
Mai

1

CAMBODJA

Siem Reap

2

3

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE

Bangkok Narai 3*
(Superior)

Holiday Inn 4*
(Standard)

Pullman G 5*
(Superior)

Chiang Rai Wiang Inn 3*
(Turística Superior)

Dusit Island 4*
(Primeira Superior)

Le Meridien 5*
(Luxo)

Chiang Mai The Empress 4*
(Primeira)

Holiday Inn 4*
(Primeira Superior) Shangri La 5*

Siem Reap Angkor Holiday 3*
(Superior)

Tara Angkor 4*
(Superior)

Angkor Palace 5*
(Deluxe)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a viagem

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
CAMBODJA 35 USD
Solicitado e emitido diratamente no aeroporto do país

Passaporte com validade mínima de 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo

3

PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS005H

VOOS

DATAS 1/5 A 17/9 24/9 A
22/4/2019

 HOTÉIS STANDARD 3*/4* 
Preço Base Lisboa 2120 2155
Total com Taxas : 205 2325 2360
Supl. Individual 240 260
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 45
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 25

 HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2290 2410
Total com Taxas : 205 2495 2615
Supl. Individual 400 495
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 55
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 20

 HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2525 2700
Total com Taxas : 205 2730 2905
Supl. Individual 555 680
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 115
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 50

Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos
Natal e Fim de Ano (19 Dez a 4 Jan) + Ano Novo Lunar (31 Jan-10 
Fev) + Loi Kratong (20-25 Nov) - Suplementos época alta na 
Tailândia sob consulta
Preço da 3ª pessoa sob consulta

SUPLEMENTOS AÉREOS
CHINA SOUTHERN                             CLASSE V
1/5-28/6 BASE
29/6-19/8 95
20/8-13/12 40
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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ITINERÁRIO DIAS REFEIÇÕES        PREÇO DESDE

AS005H 12 5 2.120 €

+ TAXAS DE AEROPORTO 205€  TOTAL 2.325€

1º DIA:  LISBOA - ... 
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da partida. 
Formalidades de embarque e partida em voo com destino 
a Bangkok, via cidade (s) de conexão. Refeições e noite a 
bordo.

2º DIA:  ... - BANGKOK  APA 
Chegada, formalidades aduaneiras e assistência pelo nosso 
representante local. Transfer ao hotel para check-in (a partir 
das 14h00). Resto de dia livre. Aventure-se em Bangkok e 
descubra a capital de um reino onde a tradição e a moder-
nidade se misturam em cada rua. Passeie por entre tem-
plos, palácios e mercados e desfrute de uma vida noturna 
que o vai surpreender. Alojamento.

3º DIA:  BANGKOK  APA
Pequeno-almoço. Visita de Bangkok, descobrindo três im-
pressionantes templos budistas e o Grande Palácio. Passa-
gem pelas avenidas de uma das cidades mais cosmopolitas 
do continente asiático, atravessando o bairro de Chinatown 
e contemplando o rio Chao Praya, para visitar o Templo de 
Wat Pho, conhecido por ter um dos maiores budas do mun-
do (Buda reclinado), e o Templo de Mármore, um dos mais 
belos exemplos da arquitetura tailandesa. De seguida, visita 
do Grande Palácio, o grande símbolo da cidade de Bangkok 
e da monarquia tailandesa. Conheça os diferentes lugares 
desta antiga residência real com destaque para o Templo 
do Buda de Esmeralda. (Nota: Para a visita do palácio deve 
levar calças compridas até aos tornozelos e camisa/t-shirt 
de mangas compridas ou até ao cotovelo). No regresso ao 
hotel, paragem numa famosa loja de pedras preciosas. Alo-
jamento. 

4º DIA:  BANGKOK (MAEKLONG RAILWAY MARKET E 
MERCADO FLUTUANTE DE DAMNOEN SADUAK)  APA
Pequeno-almoço. Saída até Mae Klong para conhecer o 
Maeklong Railway Market, um curioso mercado montado 
em cima do caminho ferroviário. Todos os dias, os comer-
ciantes expõem e recolhem*em tempo recorde os seus 
produtos para deixar passar o comboio, uma rotina bem 
ensaiada que não deixa de surpreender quem aqui passa 
pela primeira vez. De seguida, continuação até ao Mercado 
Flutuante de Damnoen Saduak, um dos lugares mais tradi-
cionais e pitorescos do país. Realização de um passeio de 
barco a motor, através dos canais, até chegar ao mercado. 
Tempo livre para observar a compra e venda de frutas e 
vegetais a bordo de pequenas embarcações, desfrutando 
deste “parque de diversões” cultural. Regresso a Bangkok. 
Alojamento.  *Não há garantia de que o comboio passe du-
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rante a sua visita ao mercado, uma vez que o seu horário 
é muito irregular.

5º DIA:  BANGKOK - CHIANG RAI  MP
Pequeno-almoço. De manhã cedo, transfer (regular/só com 
motorista) ao aeroporto. Formalidades de embarque e saí-
da em voo com destino a Chiang Rai, uma pequena cidade 
repleta de encantos naturais, ruínas de antigos impérios e 
templos budistas. Chegada e assistência pelo nosso repre-
sentante. Descubra as tribos de montanha de Akha e Yao. 
Fotografe os trajes tradicionais dos povos locais, alheios ao 
modernismo dos novos tempos, e descubra incríveis peças 
de artesanato típicas da região. Almoço no percurso. De 
seguida, saída até ao famoso Triângulo Dourado, uma área 
onde as fronteiras de Myanmar, Laos e Tailândia se encon-
tram, contemplando uma lindíssima vista do grande Rio 
Mekong. Por último, visita do Museu do Ópio. Regresso a 
Chiang Rai. Alojamento.

6º DIA:  CHIANG RAI - CHIANG MAI  MP
Pequeno-almoço. Embarque num passeio pelo rio Mae 
Kok, navegando numa lancha tradicional tailandesa até 
chegar a uma povoação da tribo Lahu ou Karen. Admire 
uma paisagem de densas fl orestas e típicas tribos de mon-
tanha. Desembarque e continuação de viagem com destino 
a Chiang Mai, a segunda maior cidade do país e a capital 
cultural do norte da Tailândia. No percurso, visita do espe-
tacular e contemporâneo Templo Branco, uma obra arqui-
tetónica onde o branco representa a pureza e a sabedoria 
budista. Almoço. De tarde, visita do Wat Phra That Doi Su-
thep, o Templo da Montanha, e desfrute da vista panorâmi-
ca de Chiang Mai. Alojamento.

7º DIA:  CHIANG MAI  MP
Após o pequeno-almoço, visita de um acampamento de 
elefantes. Observe estes animais de grande porte a to-
mar o seu banho matinal antes de iniciarem mais um dia 

ESSÊNCIAS DA TAILÂNDIA E CAMBODJA
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11º DIA:  SIEM REAP - ... PA
Pequeno-almoço. Visita de TonleSap, o maior lago do su-
deste asiático. Entre a bordo de um barco tradicional para 
descobrir as aldeias fl utuantes deste ecossistema natu-
ral e cultural único com mais de 100 variedades de aves 
aquáticas, 200 espécies de peixes, crocodilos e tartarugas 
junto aos mangais. Conheça este povo de pescadores que 
vive de uma forma simples, em comunhão com a nature-
za, enchendo o coração fl uvial do Cambodja de pequenas 
embarcações tradicionais. Em hora a combinar, transfer ao 
aeroporto para embarcar em voo de regresso à sua cidade 
de origem, via cidade (s) de conexão. Noite e refeições a 
bordo. 

Nota: No período de águas baixas (Março e Agosto) não 
será adequado fazer um passeio de barco no lago Tonles-
ap. Como alternativa, visitar-se-á Banteay Kdei, Kravan e o 
Lago Sras Srang. 

12º DIA: ... - LISBOA  
Chegada e Fim dos nossos serviços.

de treinos e trabalho no campo. Realização de um passeio 
de elefante, seguindo o curso do rio e cruzando a espessa 
vegetação. Depois do safari, descida do rio num barco de 
bambu, uma experiência emocionante. A aventura continua 
com um passeio num carro puxado por búfalos, aprecian-
do a singular beleza das paisagens do norte. Almoço em 
restaurante local e visita a uma quinta de orquídeas para 
testemunhar a beleza inigualável desta espécie fl oral. Por 
último, visita de algumas fábricas de artesanato local onde 
se produzem objetos lacados, tecidos de seda e os tradicio-
nais guarda-chuvas de papel. Alojamento.

8º DIA:  CHIANG MAI - BANGKOK - SIEM REAP  APA
Pequeno-almoço. Em hora a combinar, transfer ao aero-
porto e embarque em voo com destino a Siem Reap, via 
Bangkok. Chegada, receção pelo nosso representante e 
transfer ao hotel. Alojamento.

9º DIA:  SIEM REAP (ANGKOR THOM E ANGKOR WAT) MP
Pequeno-almoço. Saída em Tuk Tuk e visita à antiga capi-
tal Angkor Thom (século XII), explorando o Templo Bayon, 
com as suas 54 torres de enigmáticos rostos sorridentes, o 
templo-montanha de Baphuon, o Recinto Real com o Tem-
plo Phimeanakas, o Terraço dos Elefantes e o Terraço do 
Rei Leproso. Visita do impressionante Templo de Ta Prohm, 
famoso por manter-se conforme foi descoberto, ou seja, 
coberto pela fl oresta, o que lhe confere uma atmosfera 
romântica e misteriosa. Entre nas aventuras de Lara Croft 
no cenário onde foi gravado o fi lme Tomb Raider e foto-
grafe as raízes que envolvem as ruínas do templo. Almoço 
em restaurante local. De tarde, visita do mais famoso de 
todos os templos, Angkor Wat, Património da Humanidade. 
Este enorme templo-montanha, construído pelo Rei Sur-
yavarman II, é considerado a obra-prima da arquitetura e 
arte Khmer. O complexo é uma representação terrena do 
Monte Meru, residência dos deuses hinduístas. Ao fi nal da 
tarde, assista ao pôr-do-sol num dos maiores edifícios re-
ligiosos do mundo. Deixe-se encantar pelas cores quentes 
que adensam a atmosfera mágica do templo e veja o refl e-
xo das cinco torres, representadas na bandeira do país, nas 
águas onde fl utuam nenúfares e fl ores de lótus. Regresso 
ao hotel. Alojamento.

10º DIA:  SIEM REAP MP 
Pequeno-almoço. De manhã, visita a Bantey Srei e Bantey 
Samre, templos hinduístas dedicados a Shiva. Almoço em 
restaurante local. De tarde, visita do conjunto de Templos 
Rolous: o Preah Ko, o templo de montanha de Bakong e 
o Templo Lolei, situado no meio de uma antiga reserva de 
água ou Baray. Este esplêndido conjunto de templos, do fi -
nal do século IX, representa as ruínas de Hariharalaya, a pri-
meira capital do grande império de Angkor na era Khmer. 
No regresso, paragem no Artisan d’ Angkor, centro que aju-
da os jovens cambojanos a manter vivo o artesanato tradi-
cional. Chegada ao hotel e resto da tarde livre. Alojamento.

ÁSIA 2018� I� WWW.VIAGENSTEMPO.PT  RNAVT 2094

2016   2018  

SEGURO DE VIAGEM  INCLUÍDO 
COM CANCELAMENTO E INTERRUPÇÃO

DATAS DE SAÍDA  PARTIDAS ÀS 2ª FEIRAS

MAIO 2018 A ABRIL 2019
Saídas de Lisboa

PERCURSO E NOITES POR CIDADE

Bangkok

TAILÂNDIA

Chiang Rai

Chiang
Mai

1

CAMBODJA

Siem Reap

2

3

HOTÉIS PREVISTOS OU SIMILARES
CIDADE STANDARD SUPERIOR DELUXE

Bangkok Narai 3*
(Superior)

Holiday Inn 4*
(Standard)

Pullman G 5*
(Superior)

Chiang Rai Wiang Inn 3*
(Turística Superior)

Dusit Island 4*
(Primeira Superior)

Le Meridien 5*
(Luxo)

Chiang Mai The Empress 4*
(Primeira)

Holiday Inn 4*
(Primeira Superior) Shangri La 5*

Siem Reap Angkor Holiday 3*
(Superior)

Tara Angkor 4*
(Superior)

Angkor Palace 5*
(Deluxe)

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Mínimo de 2 participantes. Refeições não incluem bebidas.
Guia acompanhante de língua espanhola durante toda a viagem

Os preços não são válidos para épocas festivas/eventos especiais.

NOTA IMPORTANTE
Devido à instabilidade cambial e à variação do preço do com-
bustível, os preços indicados, assim com as taxas de aeroporto, 
estão sujeitos a alteração até 20 dias antes da partida.

VISTOS NÃO INCLUÍDOS
CAMBODJA 35 USD
Solicitado e emitido diratamente no aeroporto do país

Passaporte com validade mínima de 6 meses. É necessário 1 foto tipo 
passe por cada entrada / processo
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PREÇOS POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

ITINERÁRIO: AS005H

VOOS

DATAS 1/5 A 17/9 24/9 A
22/4/2019

 HOTÉIS STANDARD 3*/4* 
Preço Base Lisboa 2120 2155
Total com Taxas : 205 2325 2360
Supl. Individual 240 260
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 45
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 25

 HOTÉIS SUPERIOR 4*
Preço Base Lisboa 2290 2410
Total com Taxas : 205 2495 2615
Supl. Individual 400 495
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 55
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 20

 HOTÉIS DELUXE 5*
Preço Base Lisboa 2525 2700
Total com Taxas : 205 2730 2905
Supl. Individual 555 680
Supl. + 3 Jantares (Siem Reap) : 115
Supl. início em Bangkok entre 14-25 Dez + 25 Jan-8 Fev19 : 50

Supl. obrigatórios 24 e 31 Dezembro - consulte-nos
Natal e Fim de Ano (19 Dez a 4 Jan) + Ano Novo Lunar (31 Jan-10 
Fev) + Loi Kratong (20-25 Nov) - Suplementos época alta na 
Tailândia sob consulta
Preço da 3ª pessoa sob consulta

SUPLEMENTOS AÉREOS
CHINA SOUTHERN                             CLASSE V
1/5-28/6 BASE
29/6-19/8 95
20/8-13/12 40
Se, de acordo com a disponibilidade no ato de reserva, não for possí-
vel confirmar a companhia ou classe prevista no preço base de cada 
circuito, será sempre oferecida a melhor alternativa disponível em 
termos de horários e preços e indicado o respetivo suplemento.
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