
SÚPER TAILÀNDIA 
I TRIANGLE D’OR
Del 21 al 31 d’octubre 2019 / 11 dies

VIATGE 
EN GRUP



Dl.
21  

Barcelona  Dubai  Bangkok

Sortida des d’Esparreguera a les 11.30 h cap a l’aeroport de 
Barcelona. Tràmits d’embarcament amb el vol d’Emirates a 
les 15.30 h via Dubai amb destí a Bangkok. Nit a bord.

Dm.
22  

Bangkok

Arribada prevista a Bangkok a les 12.30 h (hora local). 
Benvinguda i trasllat a l’hotel, dinar i check in. A la tarda 
visita del Wat Arun o temple de l’Aurora, un dels temples 
amb més renom de la ciutat i principal a la fe budista. Al 
vespre gaudirem del sopar al restaurant de l’hotel al pis 37, 
el conegut skybar Scarlett, amb una de les millors vistes de 
la ciutat de Bangkok i allotjament.

Dc.
23  

Bangkok

Recorregut per la ciutat de Bangkok, capital del regne de 
Siam des de 1782. Visitarem els temples més coneguts de 
Bangkok: el Temple del Buda d’Or, també conegut com Wat 
Traimit, amb la imatge del Buda de 5,5 tones d’or; el Temple 
del Buda reclinat al Wat Pho, de 49 metres de llarg. Visita 
del Palau Reial, antiga residència dels reis tailandesos on 
destaca el Temple del Buda Maragda, conegut també com 
Wat Phra Kaew. Dinarem al restaurant a la vora del riu Chao 
Phraya. Al vespre sortirem de l’hotel i ens traslladarem al 
moll, per a embarcar-nos per a fer sopar-creuer pel riu 
a bord del Grand Pearl, modern creuer fluvial des d’on 
gaudirem de la panoràmica nocturna de la ciutat il·luminada 
i música en directe. Després tornem donant un passeig amb 
tuk-tuk fins al mercat de Patpong, per a gaudir de l’ambient 
nocturn... Allotjament.

Dj.
24  

Bangkok

Sortida de l’hotel per a dirigir-nos a la població de Mae Klong, 
on veurem el curiós mercat instal·lat sobre les vies del tren, 
després anirem al mercat flotant del Klong Damnersaduak, 
el més important del país. Hi farem un passeig amb llanxa 
fins arribar a les parades flotants amb fruites locals, 
verdures… Tornarem a Bangkok per a dinar en restaurant. 
A la tarda passejarem per la zona de Siam, centre financer 
i d’oci de la ciutat. Al vespre, anirem a un sopar espectacle 
tradicional amb danses tailandeses. En acabar anirem fins al 
bar de copes més exclusiu, el Sirocco, situat a la planta 64 
de l’hotel Lebua, per a poder veure les vistes nocturnes de 
la ciutat i el riu.

Dv.
25  

Bangkok – Riu Kwai

Avui sortirem de Bangkok cap a Kanchanaburi. Visitarem 
el famós pont a sobre el riu Kwai, construït pels presoners 
de la II Guerra Mundial. Veurem el museu i el cementiri 
dels soldats aliats. Farem un recorregut amb barca pel riu 
Kwai, fins al pont i temps per donar-hi un passeig i arribar 
fins al Hellfire Pass. Dinarem en restaurant. A la tarda ens 
traslladarem a l’hotel per a gaudir de la privilegiada ubicació 
i dels voltants. Sopar i allotjament.

Ds.
26  

Riu Kwai – Ayutthaya – Lopburi – Phitsanulok

Sortida al matí. La primera visita serà a Ayutthaya, antiga 
capital del regne de Siam. Visitarem el centre arqueològic 
de gran interès històric, patrimoni per la UNESCO. Dinarem 
en ruta. Després seguirem fins a Wat Phra Prang Sam Yot, 
famós santuari conegut per la quantitat de micos que hi 
viuen. Després anirem cap a Phitsanulok, població situada al 
cor de Tailàndia, i considerat un dels centre de peregrinació 
budista del país. Veurem el contrast de paisatge cada cop 
mes frondós i verd. Sopar i allotjament.

Dg.
27  

Phitsanulok – Sukhotai – Chiang Rai
 

Després d’esmorzar anirem fins a un temple budista per a fer-hi ofrenes 
i viure de prop un dels seus rituals de cultura budista. Sortirem 
cap a Sukhothai. La visita estrella d’avui serà el Parc Arqueològic 
també declarat Patrimoni per la UNESCO. Seguirem en direcció a 
Lampang gaudint les vistes del camí i el llac Prayao. Dinarem en ruta 
i arribarem a Chiang Rai a la tarda. Sopar i allotjament. 

Dl.
28  

Chiang Rai – Chiang Mai 

Visita del Triangle d’Or del riu Mekong, que abarca Tailàndia, Laos 
i Birmània, antigament dedicades al tràfic d’opi. Visitarem el Museu 
de l’Opi a Chiang Rai. Seguirem camí i farem parada per a visitar 
l’espectacular Temple Blanc, Wat Rong Kun en tailandès. Dinarem en 
ruta i arribarem a Chiang Mai. Sopar a l’hotel i allotjament

Dm.
29  

Chiang Mai 

Sortida i trasllat al campament d’elefants, situat en plena jungla, on 
veurem una demostració de força i habilitat. Després començarem 
el nostre safari muntats en elefants, seguint el riu i creuant l’espessa 
vegetació de la jungla fins a arribar on conviuen tribus de diferents 
ètnies del país. Veurem les dones girafa originals de Mae Hong Son, 
dinarem i visitarem una plantació d’orquídies, gaudirem d’aquesta 
bonica espècie floral. A la tarda pujarem la muntanya fins al conegut 
Temple del Doi Suthep, on tindrem unes magnífiques vistes de 
Chiang Mai. Sopar de degustació de plats tradicionals del nord del 
país acompanyat d’un espectacle tradicional Khantoke. Allotjament.

Dc.
30  

Chiang Mai  Bangkok

Al matí farem la visita dels temples i el mercat. Dinarem en restaurant. 
Visitarem la part antiga de la ciutat, travessant les muralles per a 
visitar els dos temples més coneguts: el temple Wat Phra Singh, que 
data del 1345 on hi ha la imatge del buda de 1.500 anys d’antiguitat 
i el Wat Chedi Luang. Dinarem en restaurant. Visitarem també el 
mercat de flors local i farem les últimes compres, abans d’anar a 
l’aeroport de Chiang Mai amb el vol que surt a les 21.40 ho fins a 
Bangkok, per a continuar fent escala a Dubai. Nit a bord.

Dj.
31  

Bangkok  Dubai  Barcelona

Arribada a Barcelona, hora prevista d’arribada a les 12.30 h. Trasllat 
amb bus a Esparreguera. 

Fi del viatge.
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Calsinaviatges

Calsinaviatges

Trasllat Esparreguera aeroport  

Esparreguera

Bitllet d’avió d’anada i tornada amb línia 

regular d’Emirates

Facturació d’una maleta de 20 kg  

+ 1 equipatge de mà per persona

Tots els trasllats amb assistència  

de parla castellana

Allotjament en hotels categoria  

semi luxe

Pensió completa durant tot el viatge

2 ampolles d’aigua diària + 1 beguda 

(aigua o cervesa) als 9 dinars

Visites i circuit privat amb guia  

de parla castellana

Guia acompanyant de Viatges Calsina

Propines incloses

Taxes aèries i carburants

Assegurança d’assistència mèdica  

i cancel·lació

El preu inclou:

Sortida: 11.30 h

2.475€ / persona   

Supl. individual: 

375€ / persona

Nota: No es considerarà cap plaça en ferm  
si no es dipositen a compte 500 euros.


