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Des de 

875€ 

 
GC 1881 

Tailàndia i Cambodja  

15 dies thais, platges i Temples d’Angkor 

 

Descubreix el nostre recorregut clàssic per la imprescindible Tailàndia amb una extensió espectacular a un dels destins 

ineludibles del sudest asiàtic: els temples d’Angkor a Cambodja. 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Arribada a Bangkok 

Dia 2 .- Visites a Bangkok: Palau reial, mercat de 

Thonburi, temples, Chinatown. 

Dia 3 .- Trasllat a Kanchanaburi: visita de les cascades, 

el famós pont sobre Kwai, el Temple del Tigre. 

Dia 4.- Trasllat a Ayutthaya, un dels grans jaciments 

arqueològics del passat thai. 

Dia 5 .- Trasllat a Sukhotai. Restes arqueològiques. 

Dia 6, 7 i 8 .- Arribada a Chiang Mai. Dies dedicats a 

conéixer aquesta ciutat i la seva regió: centre 

d’elefants, passejades per la selva, les dones-girafa... 

Dia 9.- Vol al sud a la zona de platges triada pel client: 

Krabi i Pukhet, Ko Samui i Ko Tao o d’altres. 

Dia 10 i 11.- Dies d’estada a la platja amb activitats. 

Dia 12.- Vol a Siem Reap, Cambodja. 

Dies 13 i 14.- Dies per explorar els temples d’Angkor. 

Dia 15.- Resta de visites i vol de tornada. Arribada 

l’endemà a la ciutat d’orígen 

 

 

Preus i condicions 

 

 

Inclou: vol Chiang Mai-Pukhet o Ko Samui, hotels 3 estrelles durant el recorregut,  

hotel  Riem Reap (Camdodja), cotxe de lloguer a Tailàndia, taxes, gestió i documentació 

de viatge. 

 

No inclou: Vols internacionals (et trobem el millor vol per a cada moment),   

assegurança de viatge (t’oferim el millor preu en assegurances), conductor (opcional) i 

vista d’entrada a Cambodja (20$). 

NOTA IMPORTANT: Ruta i dies flexibles, a gust del viatger 
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Chiang mai Phuket  

  

Ayutthaya Palau reial, a Bangkok 

  

Angkor Angkor 

 


