Documentação necessária:

Passaporte com validade mínima de 6 meses a contar da data de
regresso.

Diferença horária:

Verão Portugal Continental
Inverno Portugal Continental

Designação oficial:

Reino da Tailândia

Capital:

Banguecoque

Língua oficial:

Tailandês

População:

67.222.972 habitantes (2014)

Moeda:

Bath Tailandês (1 THB equivale a 0,03 euros)

Religião:

Budismo (predominante)

Horários de trabalho:

Administração pública
Bancos
Comércio

Medicação:

Sem medicação obrigatória.

Electricidade:

220 V

Código Internet:

.th

Código Telefónico:

0066

Sitio Oficial de Turismo:

www.tourismthailand.org

Pagamentos:

Cartões de crédito aceite nos hotéis e principais comércios.

Clima:

A Tailândia tem um clima tropical, fortemente influenciado pelo
regime de monções, com chuvas torrenciais de Maio a Setembro,
quando sopra a monção de sudoeste, e uma estação extremamente
seca nos restantes meses. As temperaturas médias anuais oscilam
entre 24º C e 30º C.

Localização geográfica:

Situada no hemisfério Norte, a Tailândia está localizada no coração do
Sudoeste da Ásia, entre a Índia e a China. Partilha as fronteiras com
Myanmar (antiga Birmânia) a Oeste e Norte, com o Laos a Norte e
Nordeste, e com o Camboja a este e a Malásia a Sul.

GMT + 6
GMT + 7

Segunda a sexta das 09h00 às 16h00
Segunda a sexta das 08h30 às 15h30
Segunda a sábado das 08h00 às 18h00

História:

A Região conhecida como Tailândia tem sido habitada desde o período
Paleolítico (há cerca de 10.000 anos). O comércio e a influência
europeus chegaram à região da atual Tailândia no século XVI, com os
portugueses. Apesar da pressão europeia, a Tailândia é o único país do
sudeste asiático que nunca foi colonizado por europeus. Em 1932,
uma revolução pacífica resultou na criação duma monarquia
constitucional. Foi em 1939 que o nome oficial do país, Sião, foi
substituído pelo de Tailândia.

Tempo de voo:

+/- 13h30

Como ir:

Voos à partida de Lisboa com voos TAP, Quatar Airways, KLM,
Lufthansa e Air France.

Taxa turística:

Aproximadamente 10 euros (pagamento no aeroporto à saída do pais)

Gastronomia:

Tailândia é um paraíso para os amantes da boa cozinha. A riqueza de
ingredientes, a criatividade gastronómica, delicadeza na apresentação
e a boa qualidade dos adereços, fazem da cozinha tailandesa uma das
mais exóticas e ricas de todo o oriente. A base da gastronomia é os
molhos preparados com vários ingredientes (pimentas, massa de
caranguejo, alho e especiarias). O arroz é um dos pratos que nunca
faltam na comida. Aconselhamos o Khao Mangal (frango cozido ao
vapor acompanhado de gengibre), sukijakithai (carne ou peixe,
empanado em ovo e acompanhados de verduras e massa feita com
farinha de arroz) ou ainda o Neuayum (carne moída com salada). Para
os apreciadores de caril, não deixem de provar o Kaeng Kari Kai ( à
base de frango) ou o Kaeng Kainaw Kai, preparado com bambu.

Principais feriados:

01 de Janeiro
17 de Janeiro
01 de Março
23 de Março
01 de Maio
05 de Maio
26 de Julho
12 de Agosto
24 de Outubro
10 de Dezembro

Receptivo:

CBS - Travel Ásia
8rd floor, Charn Issara Tower 1
942/114 Rama IV Road
Bangkok 10500
Tailândia
Telf.: 006622681280

Dia de Ano Novo
Dia da Batalha com a França
Dia de Budha
Dia de Memória
Dia do Trabalhador
Festa da Coroação
Dia de Asalha Bucha
Dia do Aniversário da Rainha
Festa da Abolição da Escravatura
Dia da Constituição

