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GC 1881 

Tailàndia i platges   15 dies 

Amb guia de parla hispana i pensió completa 

Descobreix el principal desti turistic del sud-est asiàtic, amb tots els ingredients d’una gran experiència:exotisme, gastronomía, 

temples, selva tropical, cascades, antigues ciutats, palaus, aventura, i algunes dels millors platges del planeta. 
 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Vol a Bangkok.  

Dia 2.- Arribada a Bangkok i trasllat a l’hotel de Khao San. 

Dia 3 .- Visita del Gran Palau i el temples. Tarde lliure. 

 Dia 4 .- Excursió al mercat flotant de Damoen Saduak. 

Tarda lliure a Bangkok: Chinatown, Little India... 

Dia 5.- Sortim cap a Kanchanaburi: pont del riu Kwai, Museu 

de la Guerra, Tren de la Mort. Arribada a Ayutthaya. 

Dia 6 .- Visita dels temples d’Ayutthaya. Seguim fins Lopburi, 

ciutat dels micos. Visita de les ruïnes. Nit a Phitsanuloke. 

Dia 7.- Visita del temple de Phitsanuloke. Arribada a 

Sukhothai. Passejada en bicicleta per les ruïnes. Arribada a 

Chiang Rai, parant al llac Payao en ruta. 

 Dia 8.- Visita de Mae Chan, passejada en barca pel Mekong 

(Triangle d’Or) i visita del poble de Don Xao (Laos). 

Dia 9.- Visita en barca de les minories Karen (dones girafa) i 

Lahu, al llarg del riu Kok. Arribada a Chiang Mai. Sopar Khan 

Toke de degustació amb danses tradicionals del nord. 

Dia 10.-Visita de camp d’elefants amb passejada opcional. 

Granja d’orquidees, pobles d’artesans de Sankampaeng. 

Dia 11.- Vol a Phuket, Krabi, Samui o d’altres destins.  

Dies 11, 12 i 13.- Nits a la zona de platja elegida. Opció de 

repartir l’estada a les illes Phi Phi des de Phuket o Krabi. 

Dia 15.- Trasllat a l’aeroport i vol de tornada 

Dia 15.- Arribada a la ciutat de desti. 

      Preus i condicions:     Des de 1370€ per persona 
 

 

 

Inclou: trasllats amb guia de parla hispana (excepte platja, a càrrec de l’hotel), totes les visites indicades en regular amb guia 

de parla hispana, totes les entrades a les visites i excursions, transport amb aire codicionat, allotjament 4 estrelles amb 

esmorzar a Bangkok i platja, pensió completa durant el tour Bangkok-Chiang Mai, vols domèstics directes Chiang Mai-

Phuket/Krabi (taxes aèries/equipatge facturat, preu estimat), assistència dels nostres receptius, dossier de viatge, gestions. 
 

No inclou: Vol internacional (et trobem el millor vol), assegurança d’anul.lació i mèdica (opcional), despeses personals. 
 

NOTA IMPORTANT: També disposem de tours regulars de menys nits sortint des de Bangkok.  

Consulteu extensions a Ko Samui, Ko Tao, Ko Li Pe o Ko Phi Phi o altres destins de platja  

Tots els nostres tours i visites en regular també poden ser totalment en privat.  
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Chiang mai Phuket 

  
Ayutthaya Sukhothai 

  
Palau reial , Bangkok Chiang mai 

 


