THAJSKO ze severu na pláže jihu
Poznávací

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Bangkokem křížem krážem za tím nejzajímavějším. Uvidíme jej z mrakodrapu i z lodi při plavbách po kanálech. Lákadla
thajského severu. Starobylé město Chiang Mai s uvolněnou atmosférou. Krmení slonů, farma orchidejí a motýlů. Dlouhokrké
„Žirafí ženy“. Nekonečné písčité pláže s blankytně modrým mořem. Koupání a potápění na ostrově Phuket a Phi Phi.
Oblíbené letovisko Krabi s vápencovými útvary.

Léty prověřený a vyladěný poznávací okruh Thajskem. Jedna z nejoblíbenějších asijských zemí:
památky, krásná příroda, bělostné pláže, podmořský život. Zažijete Thajsko naplno včetně
volitelného treku v thajské džungli na ostrově Ko Phi Phi. Na závěr si odpočinete na bílých plážích
jihu.
Nabídka zájezdu platí pouze pro klienty s ukončeným očkováním.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

3. 2. - 18. 2. 2023

16 dnů

63 900 Kč

letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
Mezinárodní letenka včetně letištních tax
Letecky Chiang Mai - Phuket, Krabi - Bangkok
Veškerá lodní doprava (v Bangkoku, plavba po řece Kok, trajekt na ostrovy Ko Phi Phi a Krabi)
Ubytování 13x v hotýlcích a bungalovech
Snídaně
Lodní výlet na ostrově Ko Phi Phi
Doprava minibusem s klimatizací
Dálkový vlak či autobus pro trasu Bangkok - Chiang Mai
Vstupy do národních parků
Vstupné na mrakodrap Baiyoke Sky Tower
Český průvodce
pojištění cestovní kanceláře proti úpadku
CENA NEOBSAHUJE:
Vstupné do památkových objektů, akvária, na farmy v okolí Chiang Mai cca 100 USD
Stravování mimo snídaně, nápoje
Spropitné
Cestovní pojištění
Fakultativní aktivity se hradí a objednávají až v průběhu zájezdu, jako například: Vstup k "Dlouhým krkům" cca 16 USD
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 6 900 Kč
POZNÁMKY:
Na tento zájezd se vztahuje pouze věrnostní sleva Periscope
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 8
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PROGRAM:
1. - 2. den: Letecky do Thajska. Hlavní město Bangkok. Mrakodrap Baiyoke Sky Tower s otáčející se vyhlídkou.
3. den: Ceremoniální obří houpačka Giant Swing, ulice s obchody plnými soch Buddhů, potravinová ranní tržnice.
Chrám Wat Po s obrovským ležícím Buddhou. Největší květinová tržnice v Thajsku fungující 24 hodin denně. Plavba
dlouhoocasou lodí po vodních kanálech k ikonickému chrámu úsvitu Wat Arun. Večerní rušné ulice Lamphutree a Khaosan
Road.
4. den: Bangkok – působivý Královský palác s chrámem Smaragdového Buddhy. Poutní chrám Golden Mountain – pozlacená
chedí a svaté relikvie Buddhy. Obří mořské akvárium Sea Life. Nočním lůžkovým vlakem či busem na thajský sever.
5. den: Příjezd v ranních hodinách do starobylého města Chiang Mai s historickými hradbami a vodním příkopem. Dílničky
thajských řemeslníků - výrobna tradičních deštníků, řezbáři, zlatníci, výroba hedvábí. Chrám Wat Chiang Man krále Mengrai.
Křišťálová figura Setang Khanami se silou přivolávat déšť. Chrám Wat Chedi Luang s masivní chedí. Tradiční masáže.
Pulzující noční bazar.
6. den: To nejlepší z Chiang Mai a okolí. Motýlí a orchidejová farma. Exkurze do sloního kempu. Seznámení s lidmi, jejichž
život je zasvěcen slonům. I vy budete mít možnost slony krmit a blíže poznat. Fakultativní výprava k „dlouhým krkům” Long
neck. „Žirafí ženy” kmene Padang s mohutnými mosaznými spirálami, které jim „vytahují” krk do neuvěřitelné délky. Přejezd
vlastními minibusy do Thatonu, návštěva moderního chrámu a západ slunce nad řekou Kok
7. den: Plavba lodí z Thatonu do Chiang Rai. Koupání v horkých sirných pramenech. Unikátní Bílý chrám Wat Rong Khun.
Návrat do Chiang Mai.
8. den: Doi Suthep, hora s nejmalebnějším buddhistickým chrámem severu. Přelet na ostrov Phuket. Nekonečné písčité
pláže s blankytně modrým mořem. Koupání a odpočinek.
9. den: Dopolední relax na pláži. Odpolední výlet po ostrově, gigantický Buddha z bílého mramoru s krásnou vyhlídkou.
Vyhlídka Karon View Point a jižní mys Phromtep Cape. Večerní poznávání nočního života na vyhlášené pláži Patong s GoGo
bary.
10. - 12. den: Trajekt na ostrov Ko Phi Phi - nezaměnitelná atmosféra, bohatý podmořský život, jemný písek, tyrkysová
voda a vápencové skalní útvary porostlé hustou džunglí. Plavba stylovou loďkou za tím nejlepším: pláž Maya Bay z filmu Pláž
s Leonardem Di Capriem, pozorování opic, šnorchlování se žraloky, relax na Long Beach. Pěší výlet ostrovem s krásnými
vyhlídkami, přístrojové potápění nebo lenošení.
13. - 14. den: Uvolněná atmosféra přímořského letoviska Krabi. Výlet tradiční dlouhocasou lodí od pláže k pláži mezi
vápencovými útvary. Koupání a šnorchlování. Posvátná jeskyně Phra Nang se stovkami dřevěných penisů přinášejících štěstí.
15. den: Možnost jízdy na slonovi kaučukovou plantáží a na mořském kajaku mangrovovou džunglí v zátoce Ao
Thalane nebo poslední koupání. Letecky z Krabi přes Bangkok.
16. den: Letecký návrat domů.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Thajska bez zvláštních
omezení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu s platností v době vstupu min. 6 měsíců. Je nezbytné, aby dítě,
které cestuje společně s rodičem, bylo vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů
a dodržení podmínek vstupu odpovídá cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních
příslušníků.
Aktuální podmínky vstupu do Thajska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE. Pro
klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zdravotní podmínky a doklady: Zájezdu se mohou aktuálně zúčastnit pouze klienti s platným certifikátem EU Covid 19
o očkování nebo o prodělané nemoci, který je vyžadován při návratu do ČR. Vzhledem k intenzivnímu programu není před
návratem prostor organizovat PCR testování klientů, kteří nejsou držiteli platného certifikátu.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu z důvodu
nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých certifikátů,
podmínky vstupu se mohou měnit.

