Benfica Corporate Golf Club

Organizado por: Turismo da Tailândia

ITINERÁRIO
1º DIA – 23 Set.2016 - LISBOA

BANGKOK (via cidade de ligação)

Comparência no Aeroporto de Lisboa 2 horas antes da partida.
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voos com destino a Bangkok (via cidade de ligação).
Noite e refeições a bordo.

2º DIA – 24 Set.2016 - BANGKOK
Chegada ao Aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok.
Recepção no aeroporto e assistência prestada pelos nossos representantes locais, seguida de transporte ao
Hotel.
Durante o percurso o guia local fará uma apresentação e dará as necessárias informações neste primeiro
contacto com a cidade de Bangkok. Check-in no hotel.
AMARI WATERGATE HOTEL 5*

www.amari.com/watergate.com

O Amari Watergate está localizado em Banguecoque, a poucos passos do Central World Plaza (centro comercial) e em
frente ao mercado grossista, Pratunam. A propriedade fica apenas a 5 km da Praça Siam e dispõe de uma piscina exterior,
de um spa e de 5 opções para refeições. Existe acesso Wi-Fi gratuito em todas as áreas.
Os seus quartos oferecem vistas para cidade, para o jardim ou para a piscina, bem como incluem uma televisão de ecrã
plano com 102 cm e um leitor de DVD.
As opções para refeições em destaque no Amari Watergate englobam o premiado Restaurante Thai on 4 e especialidades
árabes e pratos internacionais no Restaurante Promenade.
Pathumwan é uma excelente escolha entre viajantes que estão interessados em comprar roupas, compras e gastronomia.

Parte da tarde dedicada à exploração desta cosmopolita cidade, com passagem por várias áreas comerciais de
Bangkok, onde encontrará seguramente locais da sua preferência e estilo de compras.
O ponto alto deste breve passeio é o Mercado Chatuchak. Apenas realizado ao fim-de semana e feriados, o
Mercado Chatuchak é o maior mercado na Tailândia e um dos mais famosos do mundo. Nele vai encontrar
mais de 15.000 comerciantes e mais de 200.000 visitantes.
O ambiente de mercado Chatuchak é adequado para a negociação e ele pode obter os melhores preços das
suas compras em Bangkok.

Jantar em restaurante. Alojamento.

3º DIA – 25 Set.2016 – BANGKOK » EXCURSÃO A AYUTTHAYA
Pequeno-almoço. No hotel
Dia dedicado ao Tour de Dia inteiro com almoço incluído, à Cidade de Ayuthaya.
Saída cedo do hotel pela estrada norte, em direção à antiga Cidade de Ayutthaya.
À chegada, visita aos três mais importantes templos em ruínas, do Parque Histórico de Ayutthaya.

Continuação para Bang Pa-In, para visita ao Palácio de Verão construído pelo Rei Rama IV, num período de
crescente influência europeia na Tailândia.
Regresso a Bangkok, descendo o rio Chao Phraya a bordo de um luxuoso Cruzeiro, o “Grand Peal”.
Durante o passeio, será servido um almoço buffet e poderá apreciar a vida rural tailandesa que se desenrola
ao longo das margens do rio dos Reis. Chegada a Bangkok ao fim da tarde.

Em hora a informar, comparência na Receção do Hotel e saída para jantar.
Mantendo a sua noite inesquecível e prazerosa, Bangkok irá levá-lo a uma viagem gastronómica para provar
o autêntico e Clássico Jantar Thai, num dos melhores restaurantes de cozinha Royal Thai de Bangkok:
o Restaurante “Elephant Blue”. Este restaurante encontra-se num antigo edifício de 3 andares, com
tranquilos recantos para jantar, salas de jantar privadas, bar de chill-out e lounge, e uma escola de culinária
tailandesa no 3º andar. A decoração e design em estilo tradicional também cria uma sensação de viagem no
tempo através da história e cultura tailandesa.
No caminho para o restaurante, o guia local fará uma breve visita panorâmica nocturna desta bela cidade,
focando aspetos gerais da sua rica História e curiosidades da Cultura Thai. Regresso ao hotel e alojamento.

4º DIA – 26 Set.2016 - BANGKOK

KOH SAMUI

Pequeno-almoço no hotel.
Em hora a informar localmente, transporte privado para o Aeroporto Suvarnabhumi de Bangkok.
Assistência nas formalidades de embarque e partida em voo com destino a Koh Samui.
Noite e refeições a bordo. Chegada ao Aeroporto de Koh Samui.
Recepção no aeroporto e assistência prestada pelos nossos representantes locais, seguida de transporte ao
Santiburi Beach Resort, Golf & Spa 5* www.santiburisamui.com
Instalação, jantar e alojamento.

O Santiburi Beach Resort, Golf and Spa está localizado ao longo da bonita Mae Nam Beach em Koh Samui. Dispõe de uma
piscina exterior tropical e de acesso Wi-Fi gratuito.
As espaçosas acomodações do Resort Santiburi Beach estão rodeadas por vegetação e incluem pisos de madeira polida e
mobiliário tradicional tailandês. O entretenimento nos quartos é providenciado através de uma televisão de ecrã plano por
cabo/satélite e um leitor de DVD.
Os hóspedes poderão relaxar na banheira de hidromassagem ou mimar-se com uma massagem no spa.
Existe um campo de golfe de campeonato de 18 buracos apenas a 5 minutos de carro do Santiburi.
É possível desfrutar de autêntica comida tailandesa e mediterrânica debaixo das estrelas no restaurante do Santiburi Beach
Resort. O Santiburi Beach Resort, Golf and Spa está a cerca de 8 km do Aeroporto de Samui.

5º DIA – 27 Set.2016 - KOH SAMUI
Estadia no Hotel com pequeno-almoço e jantar incluído.
Dia inteiramente livre para atividades de carácter pessoal e desportivo.

6º DIA – 28 Set.2016 – KOH SAMUI
Estadia no Hotel com pequeno-almoço e jantar incluído.
Dia inteiramente livre para atividades de carácter pessoal e desportivo.
Possibilidade de realizar um passeio de elefante (facultativo e sem custos adicionais – sujeito a pré-inscrição
antes do início da viagem).
Dia inteiramente livre para atividades de carácter pessoal e desportivas.

7º DIA – 29 Set.2016: KOH SAMUI
Estadia no Hotel com pequeno-almoço e jantar incluído.
Dias inteiramente livre para actividades de carácter pessoal e desportivo.

8º DIA – 30 Set.2016 – KOH SAMUI

BANGKOK

LISBOA (via cidade de ligação)

Pequeno-almoço e check-out dos quartos até às 12H00.
Dia inteiramente livre para últimas compras e atividades de carácter pessoal.
Em hora a combinar localmente transporte privado para o aeroporto de Bangkok.
Formalidades de embarque e partida em voos com destino a Lisboa (via cidade de ligação).
Refeições e noite a bordo.

9º DIA – 1 Out.2016 – CIDADE DE LIGAÇÃO
Chegada ao aeroporto de Lisboa às 12h00 locais.

LISBOA

FIM DOS NOSSOS SERVIÇOS

« VOOS CONFIRMADOS - Companhia aérea EMIRATES »
1º DIA - 23 SET (SEX.)
2º DIA - 24 SET (SÁB.)

LISBOA / DUBAI
DUBAI / BANGKOK

VOO EK 192
VOO EK 376

14H15 / 01H05 – 2º DIA
03H40 / 13H10

4º DIA – 26 SET (SEG.)

BANGKOK / KOH SAMUI

VOO PG 145

8º DIA - 30 SET (SEX.)
9º DIA - 01 OUT (SÁB.)
9º DIA – 01 OUT (SÁB.)

KOH SAMUI / BANGKOK
BANGKOK / DUBAI
DUBAI / LISBOA

VOO PG 198 22H00 / 23H05
VOO EK 371 02H25 / 05H35
VOO EK 191 07H25 / 12H35

13H35 / 14H40

***

« EXTENSÃO DA VIAGEM AO DUBAI – QUEIRA CONSULTAR-NOS »

Preços por pessoa da viagem em Grupo do Benfica Golf Club (Mínimo 30 Pagantes)
Em quarto duplo: € 1.980 + € 340,34 (taxas aeroportuárias incluídas ao valor actual (*) = € 2.320,34
- Suplemento para Quarto Individual: € 750
(*) salvaguardados possíveis aumentos das taxas aeroportuárias e oscilações cambiais relevantes que
obriguem a um acerto no valor final da viagem)

NOTA: OS PREÇOS AQUI INDICADOS FORAM CALCULADOS FACE ÀS CONDIÇÕES ECONOMICAS E FINANCEIRAS DE
JANEIRO 2016, ESTANDO SUJEITOS A RECTIFICAÇÃO POR ALTERAÇÃO DE TARIFAS AÉREAS. DISPONIBILIDADE DE HOTEIS,
AUMENTO DE COMBUSTIVEIS OU OUTROS MOTIVOS ALHEIOS À NOSSA ORGANIZAÇÃO.

O programa inclui:
Passagem aérea LISBOA/ BANGKOK / LISBOA, via cidade de ligação, em classe turística, com direito
ao transporte de 23kg de bagagem:

– NOTA IMPORTANTE da Companhia aérea EMIRATES:
Um saco de golfe poderá ser considerado parte da franquia de bagagem e estará sujeito a taxas de excesso de
bagagem se tiver peso a mais. Cada passageiro em classe Económica tem direito a 30kg. Se o peso do saco mais o

peso da bagagem não ultrapassar os 30kg não será cobrado excesso de bagagem.
Todos os transfers mencionados no Itinerário em privado.
Bangkok: 2 noites em Bangkok no Hotel Amari Watergate 5*, em quartos de categoria Deluxe.
Koh Samui: 4 noites em Koh Samui no Hotel 5* indicado, em quartos de categoria Deluxe Garden
Villa.
As visitas especificadas no itinerário, em autocarro de turismo com ar condicionado e de barco nos
percursos necessários.
Toalhas frescas e água no autocarro durante as visitas de Bangkok.
Guia local de língua inglesa a acompanhar todos os serviços em Bangkok.
Guia local de língua inglesa a acompanhar todos os serviços em Koh Samui.
6 Pequenos-almoços + 6 jantares (2 dos quais em Bangkok: 1 no Restaurante Blue Elephant.
Seguro VIP de Assistência em Viagem (50000€).
Taxas de serviço e IVA; Taxas aeroportuárias ao valor atual (€ 340,34 por pessoa) e sujeitas a
alterações até à emissão das passagens aéreas.

O programa não inclui:
Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar da data de início da viagem.
Os Green-Fees e o transporte de/para o Golfe.
Excursões e visitas opcionais e outras não especificadas como incluídas no Itinerário.
Refeições principais não indicadas no Itinerário e Bebidas às refeições.
Early Check-In e Late Check-Out nos hotéis; Bagageiros e gratificações.
Serviços não mencionados.

