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Vols Previstos 

BARCELONA - MUNICH          10 AGOST      09:15h   -    11:15h
MUNICH - BANGKOK               10 AGOST      15:25h   -    07:10h
 
BANGKOK - FRANKFURT         21 AGOST     23:00h   -   06:00h 
FRANKFURT - BARCELONA    22 AGOST     07:30h   -   09:30h

Acollidora i festiva, culta i històrica, Tailàndia ofereix
mil atractius, des de llampants temples i platges
tropicals fins al sempre reconfortant somriure de la
seva gent.
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13 agost  BANGKOK

Desdejuni a l’hotel. Visita de la ciutat. Palau Reial amb tot el seu esplendor.
Recorregut per les principals avingudes de Bangkok, Chinatown, Rio Chao Praya,
fins a arribar al Wat Pho o Temple del Buda Reclinat, amb un Buda de 46 m. de
llarg, és el major i més antic de Bangkok, construït per Rama I, al que els fidels
ofereixen flors, fruites i dolços. Continuarem fins el Temple de Marbre. 
Dinar i sopar.
Allotjament a l'Hotel GALERIA 10.

14 agost  BANGKOK – CHIANG RAI

Desdejuni. A l'hora convinguda trasllat a l’aeroport de Bangkok, per sortir en vol
PG-231 a les 09.35h. Arribada a les 10.55h. i trasllat a l'Hotel.
Posteriorment sortida cap al famós "Triangle d'Or", situat a la frontera
entre Thailàndia, Birmània i Laos,famós pel comerç de l'opi.
Esmorzar en ruta. Visita del museu de l'opi i a continuació trasllat en
camioneta als poblats de diferents ètnies de la muntanya com els "Akha"
originaris del Tíbet, amb els seus vestits de colors, i els "Yao" originaris de Xina i
molt influenciats per les seves tradicions i característica forma de vida.
Tornada a Chian Rai i allotjament a l’Hotel NAK NAKARA.

15 agost  CHIANG RAI – CHIANG MAI

Desdejuni a l'hotel. Començarem el dia remuntant el riu Mekonk en una llanxa
tradicional thailandesa fins a arribar a un poblat de la tribu Gayan o Karen.
Seguirem la ruta i farem una visita a l'espectacular i contemporani Temple Blanco
o Wat Rong Ru.
Esmorzar en ruta.
Arribada a Chiang Mai. Sopar.
Allotjament a l’Hotel KANTARI HILLS.

 

 

12 agost  BANGKOK – MERCATS - BANGKOK

Desdejuni a l’hotel. A primera hora del matí sortirem cap el mercat del
tren, on quan arriba el tren, les parades han de deixar-li pas.
Continuació cap al mercat flotant de Danmerk Saduak.
Dinar. Tarda lliure a Bangkok. 
Sopar. Allotjament a l’Hotel GALERIA 10. 

11 agost  BANGKOK

Arribada a Bangkok a les 07.10 h. pas de duana, recollida de
l'equipatge, recepció pel nostre representant i trasllat a l'Hotel.
Per la tarda passeig pel riu dels Reis, el canals de Bangkok i el temple
Wat Arun. Sopar.
Allotjament a l’Hotel GALERIA 10.

10 agost  BARCELONA – MUNICH - BANGKOK

Sortida del Museu de Badalona a les 06.30 h
Presentació a l’aeroport de Barcelona Terminal 1 a les 07.15h per
sortir en vol LH-1809 a las 09.15.h destinació Munich. Arribada
a les 11.15 h. i conexió en vol LH-792 a les 15.25 h. Nit a bord.
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17 agost  CHIANG MAI 

Avui ens acostarem al budisme visitant els temples Wat Umong, Wat Prasinhi i
Chedi Lua.
Desdejuni i sortida per veure els temples de Wat Palad i Wad Doi Su Thep. 
Wat Palad; un petit temple enmig de la jungla, envoltat de cascades i miradors, i
amb monjos que es dediquen exclusivament a la meditació. Wat Doi Su Thep;
des d'on veient la posta de sol en el seu temple més especial, situat a la
muntanya del mateix nom, només a uns quilòmetres de la ciutat. Assistim a
l'hora en la qual els monjos reciten els seus mantres i l'espiritualitat del
moment ens embolicarà. 
Sopar en un restaurant de la ciutat.
Allotjament a l’Hotel KANTARI HILLS.

18 agost  CHIANG MAI - KRABI - RAILAY

Desdejuni. A l'hora convinguda trasllat a l’aeroport de Chiang Mai per sortir en
vol PG-248 a les 14.15 h. Arribada a les 16.20h. i trasllat a Railay. Dinar i sopar. 
Allotjament a l’Hotel BHU NGA TANI.

19 agost  RAILAY

Dia lliure amb pensió completa. Allotjament a l’Hotel BHU NGA TAN.

20 agost  RAILAY

Dia lliure amb pensió completa. Allotjament a l’Hotel BHU NGA TAN.

21 agost  RAILAY - KRABI - BANGKOK - FRANKFURT

Desdejuni. Dia lliure fins a primera hora de la tarda per fer el trasllat a
l’aeroport de Krabi. Dinar. Sortida en vol. Cap a Bangkok.
Arribada a Bangkok i enllaç amb el vol de la Cia LUFTHANSA que
a les 23.00 h ens portarà cap a Frankfurt. Nit a bord.

22 agost  FRANKFURT - BARCELONA

Arribada a Frankfurt a les 06.00 h i enllaç a les 07.30 amb el vol
cap a Barcelona.
Arribada a les 09.30h i trasllat a Badalona.
Fi del viatge.

16 agost  CHIANG MAI - ELEPHANT NATURE PARK

Desdejuni i trasllat al campament d'elefants, situat en plena jungla. L’Elephant
Natura Park, és un santuari i un centre de rescat d'elefants al
nord de Tailàndia. En aquest centre contemplarà bonics elefants de prop, els
veurà banyar-se i divertir-se en el riu des de la coberta d'observació i
descobrirà com els cuidadors s'ocupen d'ells i d'altres animals rescatats, sempre
amb respecte i contra el maltractament.
Dinar. Tornada a Chian Mai. 
Sopar.
Allotjament a l’Hotel KANTARI HILLS.
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PREU
 
 
PREU PER PERSONA EN HAB DOBLE: 1.900 €
  - Taxes: 495 €
   - Suplement Hab. Ind: 455 €
 
Important:
 
  - En el moment de fer la reserva s'haurà de donar una
paga i senyal de 500 € per persona
  - Viaje acompañado desde Badalona con un máximo
de 25/30 personas.
 
Servicios incluidos:
 
  - Vols amb facturació d'una maleta.
  - Hotels indicats de 4 * cèntrics.
  - Pensió Completa durant tot el viatge.
  - Guia des de Badalona durant tot el viatge.
  - Autocar privat per al nostre grup.
  - Guies locals de parla espanyola.
  - Entrades dels monuments que es visiten.
  - Taxa turística.
  - Assegurança de viatge.
 
Serveis no inclosos:
 
  - Maleters.
  - Begudes.
  - Propines pel guia i xofer.


