Tailândia: Banguecoque e Phuket, ao seu gosto com estadia na praia

O melhor da capital da Tailândia e de uma das suas ilhas mais famosas, Phuket, numa viagem inesquecível
A perfeita combinação para uma viagem inesquecível: os tesouros da capital, Banguecoque, uma cidade cosmopolita, moderna e vibrante, mas que
soube preservar o seu património cultural e artístico com esmero; e as praias de Phuket, uma das ilhas do litoral de Sião com mais opções de diversão:
uma animada vida nocturna, excursões às vizinhas ilhas Phi Phi ou a famosa Baía de Phang Nga e uma variedade de excelentes hotéis para satisfazer
os gostos mais diversos. Vem connosco?

Partidas:
desde janeiro 2021 Até dezembro 2021
Destinos Visitados:
Banguecoque e Phuket.
Categorias:
Lua de Mel e Exóticos.

Dia 1: Cidade de origem  Banguecoque
Saída com destino a Banguecoque. Noite a bordo.
Dia 2: Banguecoque
Chegada e transfer do aeroporto até ao hotel selecionado em Banguecoque. Resto de dia livre. Alojamento.
Dia 3: Banguecoque
Dia livre. Alojamento.
Dia 4: Banguecoque
Dia livre. Alojamento.
Dia 5: Banguecoque  Phuket
À hora combinada, transfer até ao aeroporto. Voo de Banguecoque a Phuket. Chegada e transfer do aeroporto até ao hotel selecionado em Phuket.
Resto de dia livre. Alojamento.
Dia 6: Phuket
Dia livre. Alojamento.
Dia 7: Phuket
Dia livre. Alojamento.
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Dia livre. Alojamento.
Dia 8: Phuket
Dia livre. Alojamento.
Dia 9: Phuket  Cidade de origem
À hora combinada, transfer até ao aeroporto. Voo com destino ao cidade de origem. Chegada. Fim da viagem e dos nossos serviços.
Serviços incluídos na viagem
Voo de ida e volta.
Transfer do aeroporto até ao hotel em Banguecoque.
Estadia no hotel seleccionado em Banguecoque.
Regime seleccionado em Banguecoque.
Transfer do hotel em Banguecoque até ao aeroporto.
Voo de Banguecoque a Phuket.
Transfer do aeroporto até ao hotel em Phuket.
Estadia no hotel seleccionado em Phuket.
Regime seleccionado em Phuket.
Transfer do hotel em Phuket até ao aeroporto.
Seguro de viagem.
Notas importantes
 A lei em Tailândia apenas permite a entrada no país de um maço de tabaco por pessoa..
  Dependendo do voo de regresso, a duração da viagem poderá ter mais um dia..
  Os quartos triplos em Ásia são geralmente quartos com duas camas individuais ou uma de casal, nos quais se instala uma cama extra para
a terceira pessoa, com os inconvenientes que isso implica, por essa razão, desaconselhamos o seu uso na medida do possível..
  Consulte o seu centro de vacinação internacional para saber quais as medidas de saúde preventivas recomendadas em Ásia..
  Consulte a documentação necessária para entrar no país..
  O cartão de crédito é considerado uma garantia, pelo que, por vezes, o seu uso é imprescindível para se registar nos hotéis..
  Normalmente os hotéis dispõem de berços para bebés. Caso contrário, terão de dividir cama com um adulto..
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