THAJSKO

Termín: 24.1.-11.2.2019

1. den ODLET Z PRAHY DO BANGKOKU
2. den BANGKOK
Snídaně v letadle, přílet do Bangkoku, privátní transfer z letiště do hotelu. Ubytování v hotelu
ChaDa Bangkok.

3.-4.den BANGKOK
Pobyt v Bangkoku. Fakultativní prohlídka historického centra města s průvodcem. Dále
možnost návštěvy noční tržnice, večerní plavby po řece Chao Phraya, návštěvy utkání
thajského boxu. Případně výlet na některou z nedalekých turistických atrakcí (historické město
Ayutthaya, most přes řeku Kwai, plovoucí trhy Damnoen Saduak, apod.)

5. den BANGKOK – KOH PHANGAN
Samostatný transfer z hotelu na letiště. Odlet vnitrostátním letem na Samui, popř. do Surat
Thani a dále lodí na ostrov. Ubytování v resortu Haad Son.

6. – 17.den KOH PHANGAN
Pobyt na ostrově Koh Phangan. Možnost výletů po okolních ostrovech či do vnitrozemí.
K dispozici je i půjčovna aut či motocyklů.

.

18.den ODLET DO PRAHY
Samostatný transfer z hotelu na letiště na Samui či v Surat Thani. Odlet vnitrostátním letem do
Bangkoku k odbavení na mezinárodní let do Prahy.
19.den PŘÍLET DO PRAHY

Hotel Bangkok: ChaDa Bangkok

Hotel Koh Phangan: HaadSon Resort

CENY: 32.990,-Kč/osoba
CENA ZÁJEZDU ZAHRNUJE:
• leteckou přepravu Praha – Bangkok - Praha s přestupem včetně letištních tax
• 16x ubytování v hotelech 3*
(3n Bangkok, 13n HaadSon)
• 16x snídaně
• Asistenci partnerské CK v místě pobytu
• Zákonné pojištění proti úpadku
CENA ZÁJEZDU NEZAHRNUJE:
•
•
•
•

fakultativní výlety
vnitrostátní dopravu na jih Thajska (noční vlak, autobus, či letadlo, popř. kombinace)
pojištění léčebných výloh v zahraničí
pozemní a lodní transfery

V případě zájmu Vám rádi zajistíme transfery či letenky ať už komplexně nebo jen
požadovanou část, stejně tak fakultativní výlety (s AJ průvodcem i bez) a samozřejmě i
ostatní služby jako cestovní pojištění, parkování na letišti apod.
ČASY LETŮ:
EMIRATES
PRAHA – DUBAI
DUBAI – BANGKOK
BANGKOK – KRABI
KRABI – BANGKOK
BANGKOK – DUBAI
DUBAI – PRAHA

15:30-00:20
03:30-12:35
12:00 -13:10
12:30-13:55
02:00-06:00
08:55-12:45

