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Comunicado de Imprensa 

 

Halcon Viagens lança circuito para a Tailândia  

Pela primeira vez desde que iniciou a sua atividade em Portugal, a Halcon Viagens lançou 

um circuito completo para a Tailândia com visitas às cidades do Norte - Chiang Mai e Chiang 

Rai - à capital Banguecoque e à Ilha de Phuket.  

O programa, com saídas de Lisboa a 6 de junho e  a 18 de julho, inclui voos internacionais e 

domésticos na companhia aérea Thai Airways, oito noites de alojamento em hotéis de 

quatro e cinco estrelas em regime de pequeno-almoço, transferes, deslocações em 

autocarro privativo, visitas guiadas em todos os percursos, várias refeições e seguro de 

viagem. 

É um programa fortemente focado na cultura do destino, que aposta sobretudo na 

divulgação do modo de vida dos tailandeses, onde não faltam visitas a tribos e a fabricantes 

de artesanato, passeios de jangada no rio Mekong, passeios de elefante e em carros de 

búfalos e visitas aos templos mais emblemáticos do destino. 

O circuito tem o preço base de 1600€ mais 399€ de taxas, num valor total de 1999€ por 

pessoa em quarto duplo. Todos os serviços mencionados no programa estão incluídos no 

preço e a viagem pode ser adquirida em qualquer loja do grupo Halcon em Portugal.  

A aposta da Halcon neste destino é justificada por Timóteo Gonçalves, diretor da rede em 

Portugal: “ A Tailândia é um dos destinos turísticos que melhor tem conseguido cativar o 

imaginário dos portugueses. Com este circuito pretendemos oferecer aos nossos clientes 

um programa completo, que associa as montanhas, as tribos e os templos do norte, à 

fascinante cidade de Banguecoque e às praias paradisíacas de Phuket. Será um três em um 

com preços muito convidativos” e acrescenta ainda : “O lançamento destas viagens 

pretende também afirmar a importância que será dedicada na rede Halcon Viagens ao 

destino TAILÂNDIA” 

Para a Autoridade de Turismo da Tailândia esta aposta da Halcon num programa integrado 

assume uma importância muito particular no ano em que decorre a campanha “Discover 

Thainess” cujo propósito é precisamente divulgar o modo de vida dos tailandeses.  
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PROGRAMA 

Dias 1 e 2 – LISBOA/MADRID/BANGKOK  

Saída de Lisboa às 09h05 em voo com destino a Bangkok, via Madrid. Noite a bordo. 

Chegada ao aeroporto de Bangkok às 06h05, assistência e transfer para o Hotel Holiday Inn 

Silom 4*. Resto de dia livre. Alojamento no hotel.  

Dia 3 - BANGKOK  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar, saída do hotel para visita panorâmica 

aos principais pontos turísticos da cidade, nomeadamente ao bairro de Chinatown, templo 

de Wat Pho, Palácio Real e templo do Buda Esmeralda (Wat Phra Kaew). No regresso, visita 

a uma fábrica de pedras preciosas do Estado Tailandês. Regresso ao hotel. Tempo livre. 

Alojamento no hotel.  

Dia 4 - BANGKOK  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre para compras ou visitas turísticas. Alojamento no 

hotel.  

Dia 5 – BANGKOK/CHIANG RAI  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Transfer para o aeroporto com destino a Chiang Rai. 

Chegada e transfer para o Hotel Dusit Island 4*. Saída para o famoso “Triângulo Dourado”, 

situado na fronteira entre a Tailândia, Birmânia e Laos, famoso pelo comércio de ópio. 

Almoço na rota. Visita ao Museu do Ópio e transfer em autocarro privativo para as aldeias 

de diferentes etnias das montanhas, com os “Akha” originários do Tibete e os “Yao”, 

originários da China. Regresso a Chiang Rai. Alojamento.  

Dia 6 – CHIANG RAI/CHIANG MAI  

Pequeno-almoço buffet no hotel. O dia terá inicio no rio Mekong, com um passeio em 

lancha tailandesa com destino à aldeia de Gayan ou Karen. Em seguida saída com destino a 

Chiang Mai, realizando a 1ª paragem no espetacular e contemporâneo Templo Branco (Wat 

Rong kun) na periferia de Chiang Rai. Almoço em rota. Pela tarde, visita ao Wat Phra Doi 

Suthep, um templo na montanha onde se pode ver toda a povoação de Chiang Mai. Transfer 

para o Hotel Holiday Inn 4*. Alojamento.  

Dia 7 – CHIANG MAI  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Transfer para o acampamento de elefantes, situado em 

plena selva. Após uma pequena exibição, passeio de elefante, percorrendo o canal do rio e 

cruzando a espessa vegetação da selva. Após o safari, descida pelo rio em balsas de bambu 

e passeio em carro de búfalos, permitindo desfrutar da paisagem selvagem do norte da 

Tailândia.  
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Almoço e visita a uma plantação de orquídeas. 

Visita à popular rua de artesanato, onde se fabricam a maioria dos objetos decorativos 

tradicionais do norte: sombrinhas pintadas à mão, joalharia, pedras preciosas, sedas, 

porcelanas, etc. Regresso ao hotel. Alojamento.  

Dia 8 – CHIANG MAI/PHUKET  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Transfer para o aeroporto com destino a Phuket. Chegada 

e transfer para o Hotel Movenpick Karon Resort 5*. Check-In. Resto de dias livre. 

Alojamento no hotel.  

Dia 9 – PHUKET  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre para desfrutar desta paradisíaca praia. 

Alojamento.  

Dia 10 e 11 – PHUKET/BANGOK/MADRID/LISBOA  

Pequeno-almoço buffet no hotel. Dia livre até à hora indicada para transfer para o 

aeroporto. Check out às 12h00. Saída de Phuket com destino a Lisboa, via Madrid. Noite a 

bordo. Chegada a Lisboa às 12h20.  

 

Gabinete de imprensa da Autoridade de Turismo da Tailândia:  

Jervis Pereira – Representações e Consultadoria Lda. 

REPRESENTANTE OFICIAL DA AUTORIDADE DE TURISMO DA TAILÂNDIA 

Rua Cova da Moura 2 – 5 dto  1350-177 Lisboa  

Tel.  21 391 66  00  :  Fax.  21  391  66 09  

Site: www.turismotai landes.org.pt  

Facebook: Turismo da Tai lândia  

 

 

 

http://www.turismotailandes.org.pt/
http://www.facebook.com/pages/Autoridade-de-Turismo-da-Tail%C3%A2ndia-em-Portugal-TAT/214758198544292

