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Tailàndia (15 dies)
Bangkok, Trek de les minories ètniques i platges del sud
Un viatge fascinant que ens porta des de Bangkok a les selves del nord del país. Caminant, amb etapes en elefant i
en basses ens aproparem als llogarets de les minories ètniques. Les platges de Krabi esperen al final de l'itinerari.
DIA: 1 - Vol ciutat d'origen - Bangkok
Presentació a l'aeroport a l'hora acordada i embarcament en el
vol amb destinació a Bangkok (connexions intermèdies). Nit a
bord.
DIA: 2 - Arribada a Bangkok
Arribada i trasllat a l'hotel. Resta del dia lliure.
DIA: 3 - Bangkok.
Dia lliure a disposició.
Bangkok, capital de Tailàndia, és una ciutat cosmopolita que
compta amb gairebé 10.000.000 d'habitants, en la qual es pot
trobar gairebé qualsevol cosa que es necessiti.
A més de recórrer els seus carrers i mercats tant diürns com
nocturns, val la pena acostar-se al barri xinès, on multitud de
botigues i restaurants s'amunteguen en els seus carrers estrets.
És interessant el Museu Nacional, el Wat Phra Keo (o Temple del
Buda Esmeralda), el Gran Palau, el serpentario l'Institut Pasteur,
on es pot assistir a les extraccions del verí de les cobres per
aconseguir els antídots ...
DIA: 4 - Bangkok - tren nocturn a Chiang Mai
Esmorzar i dia lliure fins a l'hora acordada per al trasllat a
l'estació de ferrocarril i embarcament al tren nocturn cap al
nord amb destinació a Chiang Mai. Nit a bord.
DIA: 5 - Chiang Mai
Arribada i trasllat a l'hotel. Resta de dia lliure.
Chiang Mai, capital del nord del país, està situada a la vora del
Riu Mae Nam Ping, en una vall envoltada de pujols boscosos.
És una ciutat molt animada, tant de dia com de nit, on conviuen
gents d'ètnies diferents.
Els seus carrers, on es combinen temples, animats mercats tant
diürns com nocturns i botigues de tot tipus, són accessibles per
recórrer-les a peu o en "tuc • tuc".
Val la pena una visita al Barri dels Artesans, on es pot veure com
s'elaboren els diferents productes amb les tècniques tradicionals
(laques, teixits, orfebreria, para-sols ...)
DIA: 6 - Chiang Mai - Trekking Nord
Esmorzar i sortida per carretera (aprox. 3 hores) fins a la zona
de Mae Tang on s'inicia l'endemà anar a peu que ens portarà fins
a un poblat Shaw Karen. La resta de la tarda el passarem al
poblat per veure la vida quotidiana i els costums d'aquesta
minoria ètnica
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DIA: 7 - Trekking Nord
Esmorzar. Caminada d'unes 3 hores, travessant densos boscos fins a un
poblat White Karen on dinarem. A la tarda, recorregut en elefant fins a
arribar a un poblat Lahu, situat a la vora d'un riu, on passarem la nit.
DIA: 8 - Trekking Nord - Chiang Mai
Esmorzar. Al matí, descens en basses de bambú per riu Mae Tang (3 hores
aprox).
Dinar al River Lodge i descans fins l'hora de tornada per carretera a
Chiang Mai (2 hores aprox.).
DIA: 9 - Chiang Mai - Vol a Bangkok - Krabi
A l'hora convinguda trasllat al'aeroport per prendre el vol a Krabi via
Bangkok. Arribada i trasllat a l'hotel.
La regió de Krabi es troba situada a uns 100 Km de la illa de Phuket, al
continent. És una zona de bellíssimes platges i extraordinàries muntanyes
calcàries cobertes d'espessa vegetació i les parets cauen en verticals
penya-segats que s'enfonsen en el mar.
Allotjament en hotel a la zona de les platges de Ao Nang o Nopparat
Thara.
DIA: 10 - Krabi - Excursió Caiac en Than Len
Excursió de mig dia a Than Len.
Al nord de Krabi, a una hora en vehicle es troba el parc de Than Len.
Arribada, breu explicació del maneig del caiac, distribució del material i
inici de la navegació. L'excursió recorre diferents canals per una zona
densa en manglars on és fàcil observar ocells i micos. Si el nivell de la
marea ho permet, és interessant entrar a les petites coves aquàtiques
que formen les parets de roca calcària.
Retorn a Krabi i tarda lliure.
DIA: 11/12 - Krabi
Dies lliures.
Krabi és punt de partida per a multitud d'excursions. Recomanem prendre
un ferri a les veïnes illes Phi Phi (1 h ½) i dedicar un dia a recórrer totes
les platges. Una caminada des de l'hotel fins a les properes platges de
Hat Phai Plong o Hat Napparat Thara.
A una hora en barca, es pot accedir a Hong Islands. Un grup de illetes
perfectes per a bussejar, recórrer en caiac o simplement perdre en
alguna de les seves fines platges.
DIA: 13 - Krabi - Vol a Bangkok
Dia lliure fins a l'hora de trasllat a l'aeroport per prendre el vol a
Bangkok. Arribada i trasllat a l'hotel. Resta de dia lliure.
DIA: 14 - Vol ciutat d'origen
Al matí, trasllat a l'aeroport per prendre el vol de tornada a la ciutat
d'origen. Arribada i fi serveis.
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SERVEIS INCLOSOS:
• Vol ciutat d'origen - Bangkok i retorn (connexions intermèdies), en
classe turista, amb tarifa restringida pel que fa a canvis i cancel ·
lacions. Taxes aèries desglossades a part (Import aproximat).
• Vols domèstics Chiang Mai - Bangkok-Krabi-Bangkok (vegeu nota
transports)
• Tren nocturn cotxe - llitera en 2 ª classe amb aire condicionat,
Bangkok - Chiang Mai
• Tots els trasllats aeroports - hotels o estacions i viceversa en servei
privat.
• Hotels en habitacions dobles / bany i aire condicionat a les ciutats
amb esmorzar (vegeu nota allotjaments)
• Cabanyes locals (o campaments) durant el trekking en pensió
completa, en servei regular.
• Excursió de mig dia en caiac per Than Len, en servei regular.
• Assistència de parla hispana a les ciutats, excepte a Krabi
• Guia local de parla anglesa durant el trekking.
• Assegurança d'assistència en viatge, incloent cobertures d'anul ·
lació en determinats supòsits.
• Impostos i IVA en cas de ser aplicables.
SERVEIS NO INCLOSOS:
• Menjars no especificades com a incloses.
• Visites i excursions no indicades com a incloses.
• Entrades als llocs a visitar.
• Propines i extres personals.
• Qualsevol altre concepte no esmentat com a inclòs.
Final del viatge a Krabi:
L'opció de Krabi cal entendre-la com l'estada en un camp base on hi
ha moltes activitats i excursions a fer. Els hotels escollits estan bé
però no són a primera línia de mar. Les platges més boniques de
Krabi no estan davant de l'hotel, sinó que cal caminar o agafar una
barca per arribar-hi (platges de Railay, Koh Phi Phi etc). En Krabi el
millor és cada dia fer excursions de dia i tornar.

EXCURSIÓ EN CAIAC
En l'opció de platja a Krabi s'inclou una excursió en caiac de mig dia a la zona de manglars de Than Len. Durant el
recorregut es pot admirar la bellesa natural dels penya-segats de pedra calcària, el fantàstic canó i l'exuberant manglar,
llar d'una gran varietat d'espècies d'aus i animals.
Els caiacs que s'utilitzen són biplaça, oberts (open caiac), fàcils d'usar i de pujar. El nivell de dificultat de l'excursió és
bàsic, no es requereix experiència prèvia.
Per l'excursió es recomana vestir amb banyador, pantalons curts i samarreta. Evitar calçat esportiu relliscós. Portar una
bossa o motxilla amb tovallola i roba de recanvi. No oblidar la protecció solar, gorra i càmera de fotos.
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