Utazási ajánlat (száma: B1/180102-000019)
Utasainkat a programok során a zseniális idegenvezető, Kakuk László kíséri!

Útleírás

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 nap Kis Thaiföld és Angkor körút + Phuket tengerparti pihenés + Dubai
indulás 2018. március 07.-én / hazaérkezés 2018. március 21.-én

1. nap Budapest – Bangkok (ellátás ezen a napon: étkezés a repülőgépen)
Elutazás Budapestről a kora délutáni órákban, az Emirates légitársaság menetrend szerinti járatával (Dubai átszállással) Thaiföld fővárosába, Bangkokba.

2. nap Bangkok (ellátás ezen a napon: étkezés a repülőgépen + vacsora)
A helyi idő szerinti dél körüli érkezés után transzfer a színvonalas, belvárosi szállodába (3 éj Icon Hotel Bangkok****). Pihenés, szabad program. Este
hajózás a Chao Praya folyón, svéd asztalos vacsorával.

3. nap Bangkok templomai és a Thonburi csatornák (ellátás ezen a napon: reggeli)
Reggeli után Bangkok felfedezésére indulunk: látogatás a grandiózus Királyi Palotában és Bangkok lenyűgöző templomaiban (Wat Phra Kaew, Wat Pho,
Wat Traimit), ahol a Smaragd Buddha, a Fekvő Buddha és az Arany Buddha szobrokat őrzik. Kora délután hajókirándulás a Thonburi csatornákon,
jellegzetes, színes, helyi motorcsónakkal, majd látogatás a Hajnalcsillag templománál (Wat Arun) és a Teknősbéka Templomnál (Wat
Prayurawongsawat Worawihan). Ez a bangkoki nap (is) minden turista számára felejthetetlen élmény!
Fakultatív programlehetőség (18 900 Ft/fő)
-Este a világhírű Siam Niramit Show megtekintése (utasaink oda-vissza transzfert, „Gold” ülőhelyet és svédasztalos vacsorát kapnak.
Program: 17.30h-kor indulás a szállodából, érkezés után svéd asztalos vacsora, 19.00h-tól 19.30h-ig előzetes szórkoztató műsor, 20.00h-tól 22.00h-ig
showműsor

4. nap Úszópiac, Wat Tham Sua templom, Kwai folyó (ellátás ezen a napon: reggeli + ebéd)
Egész napos program során reggel látogatás a Damnoen Saduak úszópiacon, ahol a roskadásig megpakolt csónakokból sokféle áru kerül elő, melyek
közül talán az egzotikus zöldségek és gyümölcsök a legérdekesebbek, majd továbbutazás Kanchanaburi-ba, látogatás a Kwai folyón átívelő, híres
hídnál. Útközben megálló a meseszép Wat Tham Sua templomegyüttesnél, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a környék dombos vidékére.

5. nap Siem Reap - Kambodzsa (ellátás ezen a napon: reggeli)
Délelőtt továbbutazás repülőgéppel Kambodzsába. Érkezés után transzfer a szállodába (2 éj Indra Porak Residence****). Pihenés a szálloda
medencéjénél, este séta Siem Reap városában (transzfer egyénileg), mely az elmúlt néhány évben szinte a semmiből vált fontos turistaközponttá:
számtalan étterem, bár, kávézó, üzlet található itt.

6. nap Angkor (ellátás ezen a napon: reggeli)
Ezen a napon következik az utazás egyik legizgalmasabb programja: ellátogatunk (természetesen Kakuk Lászlóval) Angkor ősi romvárosába, amely ma
Ázsia egyik legnépszerűbb turistalátványossága, a középkorban pedig a hatalmas Khmer Birodalom fővárosa volt. A XV. században thai seregek
feldúlták, Angkor elnéptelenedett, s az egykor virágzó várost benőtte a dzsungel. A franciák több száz évvel később fedezték fel ezt a csodát, amely
még romjaiban is lenyűgöző: a világon nagyon kevés történelmi emlék tesz ilyen benyomást a turistákra. Megcsodálhatjuk Angkor legérdekesebb látnivalóit: a Nagy Várost (Angkor Thom), az Elefántok Teraszát, az egykori Királyi Palotát a Phimeanakas templommal, a piramisszerű Baphuon templomot
és a Bayon szentélyt (utóbbi különlegessége a számtalan torony, mindegyiknek a tetején 4-4 titokzatosan mosolygó, óriási kövekből kifaragott
arcokkal), a Ta Prohm romterületet (egykori buddhista templomegyüttes, melyet a francia régészek olyan állapotban hagytak meg, ahogy megtalálták,
a dzsungel fái, a fák gyökerei átszövik az egész épületegyüttest) és végül a dzsungel romvárosának leghíresebb építményét, Angkor Wat szentélyét.

7. nap Phuket (ellátás ezen a napon: reggeli, ha lesz rá idő)
Kora reggel utazás repülőgéppel Phuket szigetére, érkezés után transzfer a Thai stílusban épült üdülőszállodába (5 éj Duangjitt Resort****), amely
trópusi kertekkel, nagy medencékkel rendelkezik és Patong Beach tengerpartjától kb. 400 méterre található. A kitűnő elhelyezkedésnek köszönhetően a
hotelből rengeteg üzlet, bár, és étterem gyalog is könnyen elérhető. Az elhelyezés kb. 35 nm méretű, superior szobatípusban történik.

8-11. nap Pihenés a tengerparton (ellátás ezeken a napokon: reggeli)
Napozás, strandolás, csodálatos, trópusi környezetben. A tengerparti pihenés során az alábbi, fakultatív programokat kínáljuk (természetesen Kakuk
László kíséretével):
Fakultatív programlehetőségek (részvétel az alábbi, három programon: 37 500 Ft/fő)
-Kirándulás Phuket látnivalóihoz: 3 Beach Kilátó, Phromthep Fok, Chalong Templom, Big Buddha szobor (a 9. napon)
-Kirándulás a James Bond Sziklához, ebéddel (a 10. napon)
-Hajókirándulás Phi Phi szigetére és a híres Maya-öbölbe, ebéddel (a 11. napon)

12. nap Phuket (ellátás ezen a napon: reggeli a szállodában és étkezés a repülőgépen)
Napközben még pihenés, strandolás, este transzfer Phuket nemzetközi repülőterére, utazás átszállás nélkül az Emirátusok legizgalmasabb városába,
Dubai-ba.

13. nap Dubai (ellátás ezen a napon: étkezés a repüőgépen)
Érkezés után (helyi idő szerint hajnalban) transzfer a kitűnő elhelyezkedésű Flora Hotel Al Barsha**** szállodába (2 éj). A szoba elfoglalása délután kb.
13.00h-tól lehetséges. Pihenés, majd városnézés (természetesen Kakuk László kíséretével) Dubai-ban (a nevezetességeket kívülről tekintjük meg):
Burj Al Arab (a „vitorlás” szálloda), Dubai Marina, Pálmasziget, Sheikh Mohamed Palota, Dubai Creek (régi kikötő), Burj Khalifa a híres szökőkúttal,
Dubai Mall (bevásárlóközpont, vásárlásra marad idő).
Választható szolgáltatások
-a szállodai szoba (9 500 Ft/fő felár ellenében) a hajnali érkezéskor azonnal elfoglalható (a felár tartalmazza a reggelit is)
-belépőjegy a Burj Khalifa torony 124. és 125. emeletére (8 900 Ft/fő)
Fakultatív programlehetőség (14 200 Ft/fő)
-Dhow Cruise (hajókirándulás) az öbölben, vacsorával

14. nap Dubai (ellátás ezeken a napon: reggeli)
Szabad program Dubai-ban, bevásárlási lehetőség a Mall of the Emirates bevásárlóközpontban. Részvételi lehetőség az alábbi programon:
Fakultatív programlehetőség (12 900 Ft/fő)
-Sivatagi szafari program, vacsorával

15. nap Hazautazás (ellátás ezen a napon: reggeli)
Korai reggeli után transzfer a repülőtérre, utazás Budapestre, hazaérkezés a déli órákban.

Menetrend

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emirates és Air Asia / turista (economy) osztály:

FEB28 EK Budapest BUD – Dubai DXB / indul: 1440 érkezik: 2305
MÁR01 EK Dubai DXB – Bangkok Suvarnabhumi BKK / indul: 0305 érkezik: 1205
MÁR04 FD Bangkok Don Muang DMK – Siem Reap REP / indul: 1000 érkezik: 1100
MÁR06 FD Siem Reap REP – Phuket HKT / indul: 0830 érkezik: 1005
MÁR11 EK Phuket HKT – Dubai DXB / indul: 2305 érkezik: 0240*
MÁR14 EK Dubai DXB – Budapest BUD / indul: 0825 érkezik: 1140
*érkezés másnap
EK = Emirates / FD = Air Asia
(minden megadott idő helyi idő) / Dubai = Budapest + 3 óra / Thaiföld és Kambodzsa = Budapest + 6 óra
Repülési idők:
Budapest-Dubai 05 óra 25 perc / Dubai-Bangkok Suvarnabhumi 06 óra 00 perc
Bangkok Don Muang-Siem Reap 01 óra 00 perc
Siem Reap-Phuket 01 óra 35 perc
Phuket-Dubai 06 óra 35 perc
Dubai-Budapest 06 óra 15 perc

Árak és feltételek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Részvételi díj:
789 500 Ft/fő

A részvételi díj tartalmazza:
-repülőjegy a fenti útvonalra, menetrend szerinti járatokra (turista osztályra)
-repülőgépre felvihető, kis méretű kézipoggyász (1 db/fő)
-repülőgépre feladható poggyász (max. 20 kg/fő)
-12 éj szállás (elhelyezés: 2 felnőtt egy szobában)
-a szállás árára felszámított helyi adók és kiszolgálási díj
-ellátás (útleírás szerint)
-transzferek (útleírás szerint)
-programok a szükséges belépőjegyekkel (útleírás szerint)
-magyar nyelvű kiséret a programok során (útleírás szerint)

További költségek:
-repülőtéri illetékek és díjak (148 900 Ft/fő)
-kambodzsai vízumdíj és vízumügyintézésd díja (összesen 18 900 Ft/fő)

Választható szolgáltatások:
-BBP (baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (kb. 17 300 Ft/fő)
-sztornóbiztosítás (a teljes részvételi díj 2%-a)
-fakultatív programok útleírás szerint (az útleírásban található fakultatív programok ára a részvételi díjjal egyidőben történő befizetés esetén érvényes)
-felár ellenében (9 500 Ft/fő) Dubai-ban a szállodai szoba a hajnali érkezéskor azonnal elfoglalható (a felár tartalmazza a reggelit is)

Választható fizetési módok:
-készpénz az utazási iroda irodájában, személyesen
-készpénz az utazási iroda bankszámlájára, bankfiókban történő befizetéssel
-átutalás az utazási iroda bankszámlájára
-bankkártya az utazási iroda irodájában, személyesen

Bankszámla:
go Utazási Iroda Kft./1052. Budapest, Városház utca 6.
MKB Bank számlaszáma: 10300002-10630034-49020013
(átutalás vagy MKB bankfiókban bankszámlára történő befizetés esetén használható)

Az utazásszervező adatai:
-utazási iroda neve: go Utazási Iroda Kft.
-címe: 1052 Budapest, Városház utca 6.
-működési engedély száma: U-001694
-vagyoni biztosíték: OTP Bank Nyrt.
-adószáma: 25074561-2-41
-cégjegyzék száma: 01-09-198247
-MKB Bank számlaszáma: 10300002-10630034-49020013
-telefonszáma: 06 1 445 43 44 vagy 06 30 328 328 2
-e-mail címe: info@go-utazasiiroda.hu
-web címe: www.go-utazasiiroda.hu
-az iroda nyitva tartása: H-P 10.00-16.00

Miért érdemes Thaiföldre utazni?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Thaiföld a világ egyik legnépszerűbb úticélja – nem véletlenül. A fehérhomokos, pálmafás partokon kívül temérdek látnivalót tartogat számunkra.
Bangkokban és Észak-Thaiföldön egymást érik a titokzatos, arany kupolás templomok és paloták, a déli szigetvilágot pedig türkiz színben pompázó,
átlátszó vizű tengerpartok ölelik. És ki ne töltené szívesen az itthoni telet a forró trópusokon? Sok legenda kering a Thai emberek kedvességéről, s ez a
helyszínen be is igazolódik: a helyiek mosolya mindannyiunkat magával ragad, s hazaérkezésünk után is bennünk él. Mi magyarok szeretünk jókat inni
és enni. Gasztronómiai élményeknek Thaiföldön sem leszünk híján, mert a helyi konyha messze földön híres. Kötelező megkóstolni a kókusztejjel
készülő csirkelevest vagy a többféle padlizsánnal és különböző húsokkal főtt, zöld curry-t. Thaiföldön nem számít luxusnak étteremben vacsorázni,
beülni egy kávéra vagy egy jéghideg sörre. A minőség jó, az árak mérsékeltek. Thaiföld valutája stabil, kitűnő a közbiztonság és az infrastruktúra, jól
szervezett az orvosi ellátás, s az országra jellemző a folyamatos, gazdasági növekedés. Megbízhatóan működnek a mobiltelefonok, mindenhol van wifi,
s a környezet kimondottan turistabarát: „mindenütt, mindent” lehet kapni, a boltok jelentős része késő éjszaka is nyitva tart, a szállodákban pedig
remekül fel vannak készülve fogadásunkra. Nincs a világnak olyan pontja, ahonnan ne érkezne ide turista, de akárhonnan is érkezik, Thaiföldet biztosan
szívébe zárja. Thaiföldi utazásunkat érdemes kiegészíteni egy kirándulással (repülőgéppel) a kambodzsai Angkor őserdei romvárosába, mely a térség
egyik legérdekesebb turisztikai nevezetessége. A hazautazás során kínálja magát egy kétnapos útmegszakítás a legizgalmasabb Emirátusban, Dubai
városában.

Chao Praya hajókirándulás, svéd asztalolos vacsorával – Bangkok

Smaragd Buddha temploma – Bangkok

Hotel Icon – Bangkok

Thonburi csatornák/Wat Arun – Bangkok

Hotel Icon – Bangkok

Arany Buddha temploma – Bangkok

Fekvő Buddha temploma – Bangkok

Királyi Palota – Bangkok

Siam Niramit Show – Bangkok

Úszópiac – Damnoen Saduak

Wat Tham Sua – Kanchanaburi

Kanchanaburi

Híd a Kwai-folyón

Indra Porak Residence, Siem Reap – Kambodzsa

Pub street, Siem Reap – Kambodzsa

Angkor – Kambodzsa

Angkor Wat – Kambodzsa

Szerzetesek, Angkor – Kambodzsa

Bayon templom – Kambodzsa

Patong Beach – Phuket

Patong – Phuket

Patong Beach – Phuket

Promthep Cape – Phuket

Maya-öböl – Phi Phi

Duangjitt Resort – Phuket

Wat Chalong – Phuket

Big Buddha – Phuket

James Bond Szikla – Phang Nga

Duangjitt Resort – Phuket

Flora Al Barsha Hotel**** – Dubai

Burj Khalifa – Dubai

Dubai-öböl – Dubai

Flora Al Barsha Hotel**** – Dubai

Burj Al Arab – Dubai

Dubai Mall – Dubai

