
 

Ulisses viatges. www.ulissesviatges.com; info@ulissesviatges.com Tel:  93 804 24 15- 682 63 62 05 

 
GC 1881 

Tailàndia bàsica i platges 15 dies 

Tailàndia amb conductor privat + platja 

 

Posem al teu abast el principal desti del sud-est asiàtic amb un sistema de conductor privat i visites en llibertat, en la ruta 

imprescindible que no t’hauríes de perdre. Pots combinar amb qualsevol desti de platja: Phuket, Krabi, Samui… 

 

Ruta suggerida Itinerari suggerit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia 1 .- Vol a Bangkok. 

Dia 2.- Arribada a Bangkok. Trasllat a l’hotel a Khao San. 

Dia 3-4 .- Visites a Bangkok i rodalies. 

Dia 5 .- Recollida a l’hotel i trasllat a Kanchanburi: pont del 

riu Kwai, Tiger temple, PN Erawan. Nit. 

Dia 6.- Trasllat a Ayutthaya i visita del parc històric. Nit. 

Dia 7 .- Parada a Lopubi i visita de les ruïnes amb micos. 

Arribada a Sukhotai i visita del parc històric. Nit. 

Dia 8 .- Arribada a Chiang Mai. Visites i nit. 

9 i 10.- Chiang Mai i rodalies: Mae Taman, PN Inthamon, 

Chiang Rai i Triangle d’Or. Activitats d’aventura. Nits.  

Dia 11.- Trasllat a l’aeroport i vol a un desti de platja: 

Phuket, Krabi i Railay beach, Ko Samui / Ko Tao. 

Dia 11-12-13.- Relax i excursions a la platja elegida. 

Dia 14.- Trasllat a l’aeroport i vol de tornada. 

Dia 15.- Arribada a la ciutat de desti. 

 

Preus i condicions:  

Des de 1195€ per persona en 4 estrelles 

NOTA: basat en una extensió a la platja de Railay Beach 

(Krabi). CONSULTEU ALTRES CATEGORIES I DESTINS 

 

 

 

Inclou: trasllats aeroport-hotel en tots els destins, vol domèstic Chiang Mai-Krabi (preu estimat), servei privat de cotxe de 

lloguer  amb conductor de parla anglesa 3 nits/4 dies incloent dietes de Bangkok a Chiang Mai, allotjament en 4 estrelles 

amb esmorzar i piscina exterior, taxes aèries, locals, gestions, dossier complet amb totes les visites recomenades. 

 

No inclou: vols internacionals, assegurança d’anul.lació i assistència en viatge (opcional), despeses personals, combustible 

del cotxe de lloguer amn conductor (molt barat), entrades als llocs de visita recomenats, àpats no indicats... 

 

NOTA IMPORTANT:  

Ruta a mida totalment flexible en dies, hotels, destins… Son especialistes en Tailàndia 
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Chiang mai Phuket 

  
Ayutthaya Sukhothai 

  
Palau reial , Bangkok Chiang mai 

 


