FÉRIAS
2022 | 2023

PROMOÇÃO
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Tailândia
Bangkok & Krabi
07 noites desde

895€
por pessoa

De 09 de Maio a 31 de Outubro de 2022
Partidas de Lisboa
Valor Desde por pessoa em duplo referente a saída no dia 12/10/2022 em voos Turkish Airlines para o percurso Lisboa/Istambul/Bangkok/Istambul/Lisboa em classe promocional “U” + voos
internos Thai Smile para o percurso Bangkok/Krabi/Bangkok em classe económica – com direito a bagagem de porão; Transporte partilhado aeroporto/hotel/aeroporto; 3 noites de
alojamento no hotel Ibis Bangkok Sathorn 3* em quarto Standard em regime de APA + 4 noites de alojamento no hotel Centra by Centara Phu Pano Resort Krabi 4* em quarto Centra
Superior em regime de APA; Taxas de aeroporto, segurança e combustível – 460,00€ (sujeitas a reconfirmação e alterações legais) e Seguro Multiviagens.
Serviços Não Incluídos no Preço: Serviços terrestres durante as escalas até ao destino final, gratificações, extras de carácter pessoal e quaisquer outros não mencionados no programa.
Alterações, cancelamentos e condições gerais de acordo com nossa pagina Web.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
Ref.: 02/05/2022 – 220123/2022

Saiba mais junto do seu agente de viagens.

FÉRIAS
2022 | 2023

PROMOÇÃO
# VA I O N D E N U N C A F O S T E

Tailândia
Bangkok & Krabi
desde

895€

07 Noites - De 09 Maio a 31 Outubro 2022
Saiba mais junto do seu agente de viagens.

ITINERÁRIO:

1º e 2º Dia - Lisboa / Istambul / Bangkok
Comparência no aeroporto 3 horas antes da hora da partida para formalidades de embarque. Partida no horário e companhia aérea indicados com destino
a Bangkok, via Istambul. Chegada e transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

3º e 4º Dia - Bangkok
Estadia no hotel e regime escolhidos. Dias livres para desfrutar da cidade. Sugerimos a realização de algumas excursões opcionais (por favor, consulte-nos).
Alojamento.

5º Dia - Bangkok / Krabi
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte partilhado para o aeroporto para embarque no voo doméstico com destino a
Krabi. Chegada e transporte partilhado para o hotel escolhido. Alojamento.

6º ao 8º Dia - Krabi
Estadia no hotel e regime escolhidos. Dias livres para desfrutar do destino e das suas praias. Sugerimos a realização de algumas excursões opcionais (por
favor, consulte-nos). Alojamento.

9º e 10º Dia - Krabi / Bangkok / Istambul / Lisboa
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a determinar localmente, transporte partilhado para o aeroporto para embarque no voo com destino a Bangkok.
Chegada ao aeroporto internacional, formalidades de embarque e partida conforme horário e companhia aérea indicados com destino a Lisboa, via
Istambul. Chegada e fim dos nossos serviços.

Alterações, Cancelamentos e Condições Gerais de Venda, de acordo com nossa página web: www.solferias.pt.
Programa operado por Solférias – RNAVT n.º 1989
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