TAILÀNDIA ROMÀNTICA I
PLATJA
(Phuket, Phi Phi, Krabi o Koh Samui)

DIA 1
Sortida en vol amb destí Bangkok, via ruta triada. Nit a bord.

DIA 2
Arribada a Bangkok. Allotjament.

DIA 3
Esmorzar. Visita a la ciutat; veurem el Temple Wat Trimit o del Buda d'Or de 5,5 tones de pes,
el Wat Pho o temple del Buda Reclinat, amb una imatge de Buda de 46 m de llarg i el Palau
Reial, símbol de la ciutat i on es troba el Buda d'Esmeralda, el més venerat de Tailàndia.

DIA 4
Esmorzar. Dia lliure per passejar i recórrer aquesta magnifica ciutat plena d'atractius interessants,
anar de compres, restaurants, pubs a la última i mercats. Una ciutat que mai sembla dormir.

DIA 5
Esmorzar. Sortida en vol a Chiang Rai. Arribada i sortida cap a Chiang Saen per visitar un dels
seus temples més importants. Seguirem amb la visita del Triangle d'Or on limiten 3 països:
Tailàndia, Myanmar i Laos. Visita al Museu de l'Opi. Retorn per carretera a Chiang Rai.

DIA 6
Mitja pensió. Sortida per recórrer el riu Mae Kok en una llanxa típica tailandesa fins arribar al
poblat d'una tribu local on podrem visitar els seus carrers i cases. A continuació sortida cap a
Chiang Mai visitant a ruta el temple Wat Rongkhun més conegut com el "temple blanc”. Dinar
en ruta. A la tarda arribada a Chiang Mai. Visitarem Samkampaeng, el barri de artesans on es
manufacturen pedres precioses, fusta, seda...

DIA 7
Mitja pensió. Sortida per visitar el campament d'elefants. Allà gaudiran d'un espectacle
inoblidable, on es posen en pràctica les habilitats d'aquests increïbles animals. A continuació
passeig per la jungla a lloms d'elefant, 45 min de recorregut (Aprox). Després prendrem una bassa
de bambú pel riu. Visita una plantació d'orquídies. Dinar en un restaurant. A la tarda visita del
temple Doi Suthep des d'on s'albira tota la població de Chiang Mai.

DIA 8
Esmorzar. Sortida en vol amb destí la platja triada, via Bangkok. Trasllat a l'hotel.

DIA 9 i 10
Esmorzar. Dies lliures per gaudir de la platja i l'hotel triat.

DIA 11
Esmorzar. Sortida en vol de retorn a Espanya, per la ruta triada. Nit a bord. (Amb algunes
companyies aèries, el vol és diürn i s'arriba a Espanya aquest mateix dia).

DIA 12
Arribada a origen.

ELS NOSTRES SERVEIS
Vol de línia regular classe turista (Reserves en classes especials).
Allotjament i esmorzar. 2 dinars (begudes no incloses).
Trasllat a Bangkok i Phuket amb assistència en castellà (Segons disponibilitat).
Trasllat a Koh Samui, Phi Phi i Krabi amb assistència en anglès.
Visites i circuit amb guia en castellà exclusiu per a clients de Catai.
Assegurança de viatge.

HOTELS
·Bangkok. 3 nits Amara Bangkok/4★
·Chiang Rai. 1 nit Legend/4★ –Le Meridien/5★
·Chiang Mai. 2 nits Le Meridien/5★ - Ratilanna/5★
·Platja 3 nits (segons platja triada)
Hoteles previstos o de categoría similar.

PREU DES DE: 1.952€

