Tailândia Express / 61720
Tfno: +351 253775537
Email: viciodoocio@gmail.com
Web: http://www.viciodoocio.com/

Ficha viaje

Tailândia Express
TAILÂNDIA, UM PAÍS DE GRANDES CONTRASTES
Bangkok, uma das capitais mais exóticas da Ásia, com os seus mercados coloridos e
templos antigos, a contrastar com a tranquilidade que se sente em Chiang Mai, onde se
encontram alguns dos templos mais sagrados do Norte da Tailândia, e Phuket, um paraíso
de águas temperadas e muito transparentes.

Resumen del viaje
Dia 01: Portugal / Bangkok (Voo com escala. Noite a bordo)
Dia 02: Bangkok (Chegada)
Dia 03: Bangkok (Meio dia de visita à Cidade e Templos)
Dia 04: Bangkok / Chiang Mai
Dia 05: Chiang Mai (Meio dia de visita à Cidade e Templos)
Dia 06: Chiang Mai / Phuket
Dia 07: Phuket
Dia 08: Phuket / Portugal (Voo com escala. Noite a bordo)
Dia 09: Portugal (Chegada)
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Itinerario ampliado
DIA 01: PORTUGAL / BANGKOK
Comparência no aeroporto com uma antecedência nunca inferior a 02h00 antes do voo de partida. Formalidades de check-in e
embarque em voo regular com destino a Bangkok. Voo com escala, noite a bordo.
DIA 02: BANGKOK
Chegada ao aeroporto de Bangkok, assistência e transfer ao hotel. Resto do dia livre para actividades de carácter pessoal.
Alojamento no hotel.
DIA 03: BANGKOK
Pequeno-almoço no hotel. Visita à Cidade e Templos, com guia local em idioma inglês. Esta visita inclui a visita a três famosos
templos budistas: Wat Trimit com o seu Buda Dourado (5,5 toneladas de ouro maciço), Wat Po com o seu Buda reclinado e Wat
Benchamabophit - o Templo de Mármore. Regresso ao hotel e alojamento.
DIA 04: BANGKOK / CHIANG MAI
Pequeno almoço no hotel. Em horário a informar localmente, transfer até ao aeroporto de Bangkok para embarque em voo com
destino a Chiang Mai. Chegada e resto de dia livre para actividades de carácter pessoal. Alojamento no hotel.
DIA 05: CHIANG MAI
Pequeno almoço no hotel. Em horário a informar localmente, saída para a visita: "Cidade e Templos", com guia local em idioma
inglês. Conduziremos através da cidade pelos seus mercados, zonas residenciais e principais ruas de Chiang Mai. Passagem pelos
Templos Wat Phra Sing, Chedi Luang, Chiang Man e Suan Dok. Regresso ao hotel e alojamento.
DIA 06: CHIANG MAI / PHUKET
Pequeno almoço no hotel. Em horário a informar localmente transfer até ao aeroporto para embarque em voo com destino a
Phuket. Chegada a Phuket, transfer ao hotel e resto de dia livre para actividades de carácter pessoal. Alojamento no hotel.
DIA 07: PHUKET
Pequeno almoço no hotel. Dia livre neste paraíso, ideal para a prática de desportos aquáticos e para os amantes do sol e
actividades ao ar livre. Alojamento no hotel.
DIA 08: PHUKET / PORTUGAL
Pequeno almoço no hotel. Em horário a Informar localmente, transfer até ao aeroporto. Formalidades de check-in e embarque em
voo regular de regresso a Portugal. Voo com escala, noite a bordo.
DIA 09: PORTUGAL
Chegada a Portugal e ﬁm da viagem.
Nota:
Os programas operados em serviço regular, ou seja, viagens com saídas diárias, semanais, ou datas programadas, em que os
serviços (transferes, visitas, guias, ...) são partilhados com outros clientes de diferentes nacionalidades, podem incluir, para além
das visitas descritas nos programas detalhados, paragens técnicas, incluindo locais como centros de artesanato e lojas de
produtos típicos locais, entre outros, não afectando o conteúdo do programa e assegurando integralmente as visitas planeadas no
itinerário.
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Incluido
Passagem aérea, em classe turística para os voos internacionais;
Passagem aérea, em classe turística, para voos domésticos;
Taxas aéreas sujeitas a alteração até à data de emissão;
Todos os transfers mencionados;
02 Noites de alojamento em Bangkok, nos hotéis indicados (ou similares);
02 Noites de alojamento em Chiang Mai, nos hotéis indicados (ou similares);
02 Noites de alojamento em Phuket, nos hotéis indicados (ou similares);
Pequenos-almoços diários;
Visita de Meio Dia à Cidade e Templos em Bangkok com guia a falar inglês (serviço regular);
Visita de Meio Dia à Cidade e Templos em Chiang Mai com guia a falar inglês (serviço regular);
Seguro Standard de Viagem.

No Incluido
Gastos e extras pessoais;
Gratiﬁcações gerais (guias, motoristas, bagageiros e camareiros a pagar no destino);
Suplementos não especiﬁcados;
Tudo o que não esteja mencionado como incluído;
Seguro VIP (opcional);
Seguro de Cancelamento e Interrupção de Viagem (opcional);
Despesas de reserva: 15€

Condiciones
Os preços mencionados são por estada e não por data de partida. Os hotéis utilizados em cada categoria para esta programação
podem ser consultados na nossa página web www.jade.travel.
Os hotéis previstos poderão ser substituídos por outros de categoria igual ou superior. A descrição do
itinerário apresentada é genérica, estando sujeita a alterações sem afectar o conteúdo do programa.
Preços sujeitos a alterações caso se veriﬁque uma grande variação do câmbio USD vs EUR.
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Hoteles
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Info Destino
Ao olhar detidamente as fotograﬁas dos numerosos folhetos que anunciam e promovem a Tailândia, ressalta uma característica
que deﬁne a todas elas: o sorriso de quem está posando. É este o melhor traço que deﬁne os tailandeses, esse sorriso perene nos
seus rostos. Mas o antigo rei do Sião esconde outros tesouros que deﬁnem bem o país. Os sumptuosos templos, os picos, ritos e
cerimónias de sólida tradição, contrastam com as buliçosas ruas das suas principais cidades. O Reino da Tailândia tem uma
legislação extremamente rigorosa relativamente à ﬁgura do Rei e da Família Real. Os visitantes deste Reino, mesmo
involuntariamente, podem infringir a lei, o que poderá causar graves problemas, já que este tipo de infracção é punido
normalmente com prisão efectiva durante anos.
Capital: Bangkok
Língua: Thai, muito parecida ao chinês.
Religiao: A maioria da população é Budista Theravada 94%.
Habitantes: cerca de 61 milhões de habitantes
Superfície: 513 115 km2
Diferença horária: +7 horas
Clima: Beneﬁcia de um clima tropical húmido. Os meses mais quentes de Março a Maio. A estação das chuvas, estende-se de
Junho a Outubro. Devido à sua localização a época das chuvas em Koh Samui é mais tardia (de Outubro a Janeiro).
Passaporte: com validade superior a 6 meses depois do regresso.
Visto turístico: Se a estadia for inferior a 30 dias e 29 noites não é necessário solicitar os vistos.
Alfândega: É expressamente proibido a importação de armas, narcóticos, literatura pornográﬁca e objectos não declarados, assim
como exportar marﬁm, estátuas de Buda e cerâmica de Bem Chiang. As antiguidades requerem uma licença especial por escrito.
Vacinas obrigatórias: Nenhuma.
Gorjetas: Não é hábito deixar gorjetas, no entanto, nos restaurantes custuma-se deixar entre 5 a 10%.
Moeda: A moeda local é o Bath, 1? = 47THB.
Conselhos: recomendamos que leve Euros, embora se aceitem outras divisas. A maioria dos hotéis e grandes comércios aceitam
normalmente cartoes de crédito.
Saúde: nao é aconselhável beber água corrente. É preferível beber água engarrafada e bebidas quentes como o chá, café, etc. Se
pensa visitar zonas rurais é recomendável a vacinação contra febre tifóide.
Conselhos ao Viajante recomendado pelo Portal das Comunidades Portuguesas "http://www.secomunidades.pt":
Informação geral:
A título preventivo e apenas para facilitar a prestação de auxílio em caso de necessidade, aconselha-se a todos os nacionais que
viajem para este país que informem previamente a Embaixada de Portugal em Bangkok.
Nota importante:
As presentes informações não têm natureza vinculativa, funcionam apenas como indicações e conselhos, e são susceptíveis de
alteração a qualquer momento. Nem o Estado Português, nem as representações diplomáticas e consulares, poderão ser
responsabilizadas pelos danos ou prejuízos em pessoas e/ou bens daí advenientes.
Condições de Segurança e Informação geral:
Regime de entrada e permanência em território tailandês
Os cidadãos portugueses portadores de passaporte nacional válido estão isentos de visto de entrada no Reino da Tailândia para
uma permanência até 30 dias que não se destine ao exercício de proﬁssão remunerada, podendo requerer junto dos serviços de
imigração (em Bangkok: ?Oﬃce of Immigration Bureau?, Soi Suan Plu, saindo da South Sathorn Road, tel. 02 287 3101 10, ou no
sítio http://www.immigration.go.th ) duas prorrogações sucessivas da autorização de permanência por iguais períodos de 30 dias.
O passaporte deve ter, à data da entrada no país, um prazo de validade mínimo de 6 meses.
Para informação mais completa e sobre outras categorias de visto (de trabalho, negócios e outros), além do regime de
permanência, ver a página web do Ministério dos Negócios Estrangeiros tailandês, no sítio:
http://www.mfa.go.th/web/2637.php

Línguas
A língua oﬁcial é o Tailandês (?Thai?). Também o Inglês é falado, com frequência e ﬂuência variáveis, na comunicação com
estrangeiros, devendo, porém, atender-se a que, salvo nos centros urbanos e locais de maior aﬂuência turística, grande parte da
população tailandesa não o fala ou entende, ou dele tem conhecimento deﬁciente, incluindo muitos empregados de
estabelecimentos comerciais.
As artérias de Bangkok e dos outros principais centros urbanos do país, rodovias, caminhos de ferro, aeroportos, grandes edifícios
Ficha generada el: 17-12-2018 11:53

desde: http://www.viciodoocio.com/

Página 5

Tailândia Express / 61720

de habitação e serviços, estão satisfatoriamente sinalizados também em Inglês.
Dever-se-á ter presente, no entanto, quando não é usada a língua inglesa, que a escrita ?Thai? emprega o seu própio alfabeto, de
caracteres inteiramente diversos do nosso (latino ou romano). Nas placas de sinalização, a numeração é, todavia, indicada
frequentemente em algarismos árabes. A menção do ano (mas não a dos meses, que segue sempre o calendário ocidental)
aparece frequentemente segundo a era de Buda (B. E.) ? 543 anos mais antiga que a de Cristo (A. D.) - , mas, quando assim é,
quase sempre acompanhada pela indicação do mesmo ano na era de Cristo.

Condições climáticas
O clima, sem corresponder às estações do ano em Portugal e salvo nalgumas regiões ao norte (casos de Chiang Mai ou Chiang
Rai), é prevalentemente sub-tropical, em geral com muito elevada taxa de humidade atmosférica que, em Bangkok, chega
frequentemente perto da saturação. A pluviosidade nas regiões centrais e do sul é, contudo, menos intensa que noutras latitudes
do Sudeste Asiático.
Os tailandeses de Bangkok, aonde, todavia, não se estende o regime da monção, costumam referir as suas ?3 estações? como
?hot, hotter and hottest?. Entre Novembro e Fevereiro, a humidade atmosférica e a temperatura (que, nos meses de Dezembro e
Janeiro, se situa entre os 25º c e 30º c), são as mais moderadas do ano. De Março a Junho, o clima é quente e chuvoso,
registando-se nos meses de Abril e Maio (os mais quentes do ano) temperaturas entre os 35º c e 40º c. De Julho a Outubro, com
maior pluviosidade, a temperatura média de alguns dias pode ainda subir acima dos 30º c, sendo o calor mais sentido por efeito
do aumento da humidade relativa. Nas regiões do centro e norte, Setembro é o mês mais húmido, com uma precipitação média
de 305 mm, e no sul, o mês de Dezembro, com uma precipitação média de 400 mm.
Transportes
Há 5 aeroportos internacionais: Bangkok (Suvarnabhumi), Chiang Mai, Chiang Rai, Hat Yai e Phuket. Além de Bangkok
(Suvarnabhumi e Don Muang), as outras maiores cidades tailandesas e numerosas zonas ou estâncias turísticas, como Hua Hin,
Krabi, Mae Sot, Nakhon Phanom, Samui, Sukhothai e Utapao, estão ligadas por voos domésticos e servidas também por bons
aeroportos.
Quase todo o país, salvo as províncias menos desenvolvidas do nordeste e extremo sul, é servido por boas ou médias redes de
estrada, bem como transportes colectivos rodoviários e ferroviários.
A rede pública urbana de transportes é funcional. Em Bangkok, onde não há metro subterrâneo, aconselha-se, quando não for
usado taxi, outro veículo de aluguer ou autocarro expresso climatizado, o recurso ao excelente e rápido serviço de ?metro aéreo?
( ?Skytrain?).
Cuidados de saúde
A Tailândia - especialmente Bangkok, onde existem hospitais públicos de nível ou qualidade superiores ? dispõe de uma boa rede
de unidades hospitalares ou cuidados médicos em todas as cidades e nas mais frequentadas estâncias turísticas.
As principais unidades hospitalares possuem médico(a)s e enfermeir(a)s especialmente vocacionados para o atendimento a
estrangeiros, falando Inglês.
É recomendável a vacinação contra as Hepatites A e B.
É também aconselhável fazer um seguro internacional de viagem que inclua cuidados médicos, pois os custos ou taxas
correspondentes podem, nalguns casos, mormente em hospitais privados, ser elevados.
Gripe aviária
Não se têm registado novos casos, pelo que não parecem, de momento, existir motivos para especiais precauções, para além de
cuidados gerais, como evitar a ingestão de carne de aves mal cozida.
Moeda local e Sistema Bancário
A moeda nacional é o Baht (THB).
Taxa de câmbio: http://www.bportugal.pt/
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(Estatísticas > Domínios estatísticos > Estatísticas cambiais > Taxas de referência diárias)
Deverá consultar o seu banco e conﬁrmar se o seu cartão de débito electrónico é válido nas caixas automáticas de levantamento
de dinheiro (ATM).
Os principais cartões de crédito ? American Express, Visa, MasterCard, Diners Club ? são aceites na generalidade dos hotéis, bem
como nos melhores estabelecimentos comerciais (lojas e restaurantes), mas não em todos os supermercados e raramente em
lojas secundárias, sobretudo fora dos grandes centros urbanos.
Comunicações
Antes de viajar para a Tailândia deverá certiﬁcar-se junto da sua operadora se o seu telemóvel funciona naquele país. Poderá
também alugar um telemóvel à chegada.
Sugere-se a consulta do sítio http://www.telestial.com/view_product.php?PRODUCT_ID=LSIM-TH02 para a busca de soluções mais
baratas e convenientes no uso de telemóvel com ?roaming?, ao fazer ou receber chamadas locais ou internacionais, mediante um
cartão SIM pré-pago na Tailândia.

Outras informações
Endereços úteis:
- Informação da Tailândia para o Estrangeiro: http://www.thailand.net
- ?Autoridade de Turismo da Tailândia? (TAT): http://www.tourismthailand.org/
http://www.tatnews.org/
- Ministério dos Negócios Estrangeiros da Tailândia: http://www.mfa.go.th/web/2630.php
Notas:
Representação Diplomática: Embaixada de Portugal em Banguecoque
Endereços da representação diplomática e consular portuguesa na Tailândia
- Embaixada (geral):
http://www.mne.gov.pt/mne/pt/infocidadao/pestrangeiro/embaixadas/
- Secção Consular:
http://www.secomunidades.pt/web/banguecoque
- Instituto Camões - Centro Cultural Português em Bangkok:
http://www.instituto-camoes.pt/centro-cultural-portugues-em-banguecoque/centro-cultural-portugues-em-banguecoque.html
Endereços da representação diplomática e consular tailandesa em Portugal
- http://www.mne.gov.pt/
- http://www.thaiembassy.org/lisbon
Ultima actualização: 2010-06-02
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