Utazási ajánlat (száma: 161010-000002)
Útleírás
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12 nap Kis Thaiföld és Angkor körút + Koh Samui tengerparti pihenés
1. nap Budapest – Bangkok (ellátás ezen a napon: étkezés a repülőgépen)

Elutazás Budapestről a délutáni órákban, az Emirates légitársaság menetrend szerinti járatával, Dubai átszállással, Bangkok-ba.

2. nap Bangkok hajókirándulás (ellátás ezen a napon: vacsora)
Érkezés a Thai fővárosba helyi idő szerint (Budapest + 6 óra) a déli órákban. A repülőtéren magyar nyelvű, helyi képviselőnk várja utasainkat.
Transzfer a kiválasztott hotelbe (3 éj), pihenés, szabad program. Este hajókirándulás a Chao Praya folyón, melynek különlegessége a gyönyörűen
megvilágított Wat Arun (Hajnal templom) látványa, illetve a bőséges, svédasztalos vacsora.
Választható hotelek Bangkok-ban:
iCheck Inn Silom*** reggeli nélkül (a részvételi díj ezt a szállodát tartalmazza, tehát felár nélkül választható, egyszerű, központi szálloda)
Icon Bangkok**** reggelivel (18 900 Ft/fő felár ellenében választható, központi elhelyezkedésű, komfortos szálloda)
Aetas Bangkok***** reggelivel (28 900 Ft/fő felár ellenében választható, prémium kategóriájú hotel a városközpontban)

3. nap Bangkok templomai (ellátás ezen a napon: a kiválasztott szállodától függően reggelivel vagy reggeli nélkül + ebéd)
Reggel Thaiföld fővárosának felfedezésére indulunk (magyar nyelvű, helyi képviselőnk kíséretével, ebéddel): 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. Az első bangkoki nap minden turista számára felejthetetlen élmény!
Este fakultatív programlehetőség:
„Siam Niramit Show” (23 900 Ft/fő):
- a világhírű Siam Niramit Show megtekintése, transzferrel, svédasztalos vacsorával
A fenti fakultatív program ára az utazás foglalásával egyidőben történő befizetés esetén érvényes.

4. nap Úszópiac, Vasútpiac, Tigristemplom, Kanchanaburi (ellátás ezen a napon: a kiválasztott szállodától függően reggelivel vagy reggeli nélkül +
ebéd)
Egész napos program (magyar nyelvű, helyi képviselőnkkel, ebéddel) során látogatás a Damnoen Saduak úszópiacon és a Mae Klong vasútpiacon. Az
élmény lenyűgöző: utóbbi piac különlegessége, hogy amikor jön a vonat, az árusok pillanatok alatt összepakolják, majd újra felállítják standjaikat. Az
úszópiacon a roskadásig megpakolt csónakokból sokféle áru kerül elő, melyek közül talán az egzotikus zöldségek és gyümölcsök a legérdekesebbek.
Továbbutazás Kanchanaburi-ba, látogatás a Kwai folyón átívelő, híres hídnál. Útközben megállunk a meseszép Wat Tham Sua (Tigristemplom)
templomegyüttesnél, ahonnan csodálatos panoráma nyílik a környék dombos vidékére.

5. nap Angkor-Kambodzsa (ellátás ezen a napon: a kiválasztott szállodától függően reggelivel vagy reggeli nélkül + ebéd)
Reggel transzfer a repülőtérre, utazás Siem Reap városába, Kambodzsába (kényelmesen, bőröndök nélkül). Érkezéskor 30 USD vízumdíj fizetendő (a
részvételi díj nem tartalmazza) és szükség lesz 1 db igazolványképre is. Látogatás (december 21. és március 10. közötti indulások esetén magyar
nyelvű kísérettel, más időpontok esetén angol nyelvű kísérettel) a világ egyik legérdekesebb turistalátványosságánál, Angkor templomegyüttesénél
(ebéddel). A kambodzsai dzsungel romvárosa a khmer kultúra és művészetek aranykorát idézi. A hangulat lenyűgöző, a templomok mesebeliek. Este
visszautazás repülőgéppel Bangkok-ba. Szállás az Amari Don Muang****+ hotelben, amely a bangkoki Don Muang repülőtér épületében található, így
nagyon kényelmes lesz ugyanerről a repülőtérről másnap reggel továbbutazni (1 éj).

6. nap Bangkok – Koh Samui (ellátás ezen a napon: reggeli)
Reggel utazás repülőgéppel Nakhon Si Thammarat-ba, érkezés után transzfer a kikötőbe (kb. másfél óra), átkelés Samui szigetére modern, gyors
katamaránnal (ún. high speed ferry, mellyel az átkelés kb. 45 percet vesz igénybe). A kikötőben magyar nyelvű, helyi képviselőnk várja utasainkat,
transzfer a kiválasztott szállodába (5 éj).
Választható szolgáltatás (felára 25 000 Ft/fő): a fenti repülő+hajó kombináció helyett utazás repülőgéppel közvetlenül Koh Samui nemzetközi
repülőterére (ez a járat nem Bangkok Don Muang repülőteréről, hanem Bangkok Suvarnabhumi repülőteréről indul (a két repülőtér közötti transzfert a
felár tartalmazza).
Választható szállodák:
Replay Residence***+ (a részvételi díj az ebben a szállodában történő elhelyezést tartalmazza, tehát felár nélkül választható)
komfortos apartmanház nagy medencével, a tenger a parti út túloldalán található (de napozásra, fürdésre Bang Rak Beach szép, homokos partját
javasoljuk, amely gyalog kb. 10 perc), a Fisherman’s Village (éttermek, üzletek) a szállodából gyalog szintén kb. 15 perc alatt érhető el
-elhelyezés apartman szobában, kis konyhával, ellátás nélkül (felára 0 Ft/fő)
-elhelyezés apartman szobában, kis konyhával, reggelivel (felára a tartózkodás teljes időtartamára 18 900 Ft/fő)
Samui Pier Beach Front Resort*** (felár ellenében választható szálloda)
tengerparti szálloda medencével, Bang Rak Beach központi részén, a közelben sok üzlet és étterem található
-elhelyezés standard szobában, ellátás nélkül (felára 28 900 Ft/fő)
-elhelyezés tengerre néző szobában, ellátás nélkül (felára 38 900 Ft/fő)
-elhelyezés tengerparti deluxe szobában, ellátás nélkül (felára 58 900 Ft/fő)
Családok részére két, egymástól elszeparálható helyiséggel rendelkező szoba foglalható (kérésre adunk rá ajánlatot).
P.S. Thana Resort***+ (felár ellenében választható szálloda)
hangulatos, romantikus, Thai stílusú, alacsony építésű, gyönyörű, kis szálloda, medencével, nagyon szép, homokos tengerparttal (Choeng Mon Beach),
a közelben sok üzlet és étterem található
-elhelyezés superior szobában, reggelivel (felára 68 900 Ft/fő)
(egyéb szobatípusokra szabad helyek függvényében, kérésre adunk ajánlatot)
Imperial Boat House Beach Resort**** (felár ellenében választható szálloda)
közvetlen tengerparti (Choeng Mon Beach), kényelmes szálloda, nagy medencével, a közelben sok üzlettel és étteremmel
-elhelyezés superior szobában, reggelivel (felára 78 900 Ft/fő)

Samui Resotel Beach Resort**** (felár ellenében választható szálloda)
közvetlen tengerparti (Chaweng Beach), modern, elegáns hotel, medencével, a közelben sok üzlettel és étteremmel
-elhelyezés standard szobában, reggelivel (felára 88 900 Ft/fő)
-elhelyezés tengerre néző szobában, reggelivel (felára 98 900 Ft/fő)
-elhelyezés medence-kapcsolatos szobában, reggelivel (felára 108 900 Ft/fő)
Banana Fan Sea Resort**** (felár ellenében választható szálloda)
közvetlen tengerparti (Chaweng Beach), Thai stílusú, bungalókból álló szálloda, trópusi kerttel, medencével, a közelben sok üzlettel és étteremmel
-elhelyezés superior szobában, reggelivel (felára 108 900 Ft/fő)
Sheraton Samui Resort***** (felár ellenében választható szálloda)
közvetlen tengerparti (Chaweng Noi Beach), exkluzív szálloda, gyönyörű medencével, éttermek és üzletek Chaweng központjában (taxival kb. 10 perc)
találhatók
-elhelyezés kertre néző szobában, reggelivel (felára 128 900 Ft/fő)
-elhelyezés tengerre néző deluxe szobában, reggelivel (felára 158 900 Ft/fő)

7-10. nap Pihenés a tengerparton (ellátás ezeken a napokon: a kiválasztott szállodától függően reggelivel vagy reggeli nélkül)
Napozás, strandolás, csodálatos, trópusi környezetben.
Koh Samui fakultatív programlehetőségek:
Magyar nyelvű, helyi képviselőnk kíséretével:
Samui látnivalói a 8. napon (28 900 Ft/fő)
Hajókirándulás az Ang Thong Nemzeti Park-ba, ebéddel, a 9. napon (34 900 Ft/fő)
Hajókirándulás Koh Tao és Koh Nang-Yuan szigetére, ebéddel, a 10. napon (38 900 Ft/fő)
Angol nyelvű, helyi kísérettel:
Samui látnivalói (12 900 Ft/fő)
Hajókirándulás az Ang Thong Nemzeti Park-ba, ebéddel (18 900 Ft/fő)
Hajókirándulás Koh Tao és Koh Nang-Yuan szigetére, ebéddel (23 900 Ft/fő)
Választható szolgáltatás: autóbérlés két napra (Toyota Yaris vagy hasonló méretű autó: 28 900 Ft)
-átvétel a 8. napon 10.00h-kor, Samui repülőterén (a hotel-repülőtér transzfert az ár tartalmazza)
-visszaadás a 10. napon 10.00h-kor, Samui repülőterén (a repülőtér-hotel transzfert az ár tartalmazza)
-az ár tartalmazza a korlátlan km-t, minden helyi adót és illetéket, s a kötelező biztosítást, de nem tartalmazza a benzint
-az autó átvételekor az utasnak kb. 80 000 Ft összeget (kp-ben vagy bankkártyával) letétbe kell helyeznie, melyet az autó leadásakor visszatérítenek
A fenti autóbérlés ár és a fenti fakultatív programok ára az utazás foglalásával egyidőben történő befizetés esetén érvényes.
További, választható szolgáltatások:
- 3, 6, 9 vagy 12 éj hosszabbítás a tengerparton kedvezményes felár ellenében lehetséges (kérje ajánlatunkat e-mail-ben vagy telefonon):
- tengerparti pihenés Koh Samui helyett az alábbi üdülőhelyeken lehetséges (áregyeztetéssel, kérje ajánlatunkat e-mail-ben vagy telefonon):
Pattaya, Jomtien, Rayong, Koh Samet, Hua Hin, Cha Am, Phuket, Khao Lak, Phi Phi, Koh Yao Noi, Koh Yao Yai, Koh Racha, Krabi, Koh Lanta,
Koh Chang, Koh Phanghan, Koh Tao, Koh Lipe, Koh Kood, Koh Mook, Koh Kradan, Koh Ngai, Koh Nangyuan, Trang
Figyelem! Magyar nyelvű helyi képviselőink a tengerparti üdülőhelyek közül csak Koh Samui és Phuket szigetén állnak rendelkezésre.

11. nap Napozás, pihenés, hazautazás (ellátás ezen a napon: reggeli)
Napozás, strandolás, csodálatos, trópusi környezetben. Este transzfer Koh Samui nemzetközi repülőterére, utazás közvetlenül Bangkok Suvarnabhumi
repülőterére, majd továbbutazás ugyanerről a bangkoki repülőtérről, Dubai átszállással Budapestre.

12. nap Hazaérkezés (ellátás ezen a napon: étkezés a repülőgépen)
Érkezés Budapestre a déli órákban.

Menetrend
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Emirates turista (economy) osztály:
EK Budapest BUD – Dubai DXB / indul: 1440 érkezik: 2305
EK Dubai DXB – Bangkok Suvarnabhumi BKK / indul: 0330 érkezik: 1235
FD Bangkok Don Muang DMK – Siem Reap REP / indul: 1000 érkezik: 1100
FD Siem Reap REP – Bangkok Don Muang DMK / indul: 2150 érkezik: 2245
DD Bangkok Don Muang DMK – Nakhon Si Thammarat NST / indul: 0915 érkezik: 1025
XX Nakhon Si Thammarat NST – Laem Thuat kikötő / indul: 1045 érkezik: 1215
YY Laem Thuat kikötő – Koh Samui Nathon kikötő / indul: 1230 érkezik: 1330
PG Koh Samui USM – Bangkok Suvarnabhumi BKK / indul: 2200 érkezik: 2305
EK Bangkok Suvarnabhumi BKK – Dubai DXB / indul: 0200 érkezik: 0550
EK Dubai DXB – Budapest BUD / indul: 0835 érkezik: 1150
EK = Emirates / PG = Bangkok Airways / FD = Air Asia / DD = Nokair / XX = minibusz / YY = hajó
(minden megadott idő helyi idő) / Dubai = Budapest + 2 óra / Thaiföld = Budapest + 6 óra
Repülési idők:
Budapest-Dubai 5 óra 10 perc / Dubai-Bangkok Suvarnabhumi 6 óra 30 perc
Bangkok Don Muang repülőtér-Siem Reap 1 óra / Siem Reap-Bangkok Don Muang repülőtér 55 perc
Bangkok Don Muang repülőtér-Nakhon Si Thammarat 1 óra 10 perc
Nakhon SI Thammarat–Laem Thuat kikötő 1 óra 30 perc / Laem Thuat kikötő – Koh Samui Nathon kikötő 1 óra
Koh Samui-Bangkok Suvarnabhumi 1 óra 5 perc / Bangkok Suvarnabhumi-Dubai 6 óra 50 perc / Dubai-Budapest 6 óra 15 perc
Felár ellenében választható: PG Bangkok Suvarnabhumi BKK-Koh Samui USM /közvetlen járat /indul: 1140 érkezik: 1245 (repülési idő: 1 óra 05 perc)

Árak és feltételek
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Részvételi díj:
lásd lent: „Részvételi díjak” táblázat

A részvételi díj tartalmazza:
-repülőjegy a fenti útvonalra, menetrend szerinti járatokra (turista osztályra)
-repülőgépre felvihető, kis méretű kézipoggyász (1 db/fő)
-repülőgépre feladható poggyász (a nemzetközi járatokon max. 30 kg/fő, a belföldi járatokon 20 kg/fő)
-szállás (elhelyezés: 2 felnőtt egy szobában)
-a szállás árára felszámított helyi adók és kiszolgálási díj
-ellátás útleírás szerint
-transzferek útleírás szerint

További költségek:
-repülőtéri illetékek és díjak (128 900 Ft/fő)
-30 USD kambodzsai vízumdíj (érkezéskor, kp-ben, a repülőtéren fizetendő)

Választható szolgáltatások:
-BBP (baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (9 000 Ft/felnőtt és 4 500 Ft/gyermek)
-sztornóbiztosítás (a teljes részvételi díj* 2%-a)

Helyfoglalási határidő:
lásd lent: „Részvételi díjak” és „Árengedmény” táblázat

Fizetési határidő:
lásd lent: „Részvételi díjak” és „Árengedmény” táblázat

Gyermek- és csecsemőkedvezmény:
0-2 éves korig (csecsemő) kiságyban történő elhelyezéssel: 90% árengedmény (a részvételi díjból és a repülőtéri illetékekből is jár)
2-12 éves korig (gyermek) pótágyon történő elhelyezéssel: 25% árengedmény (csak a részvételi díjból jár)

Alap fizetési ütemezés:
-helyfoglaláskor a részvételi díj 40%-a (előleg) fizetendő
-30 nappal indulás előtt a részvételi díj 60%-a (hátralék) + a repülőtéri illetékek és díjak összege fizetendő

Választható fizetési ütemezés:
Választható a teljes részvételi díj helyfoglaláskor történő befizetése, mely esetben alacsonyabb részvételi díjat biztosítunk, mint az „Alap fizetési
ütemezés” esetén (lásd lent: „Részvételi díjak” és „Árengedmény” táblázat)
*teljes részvételi díj = részvételi díj + repülőtéri illetékek és díjak + az utas által választott extra szolgáltatások felára/díja

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
-bankkártya az utazási iroda weboldalán (online helyfoglalás esetén)

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

Részvételi díjak 2016/2017 – Minimum létszám nincs, minden indulás garantált!*
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indulási időpontok: indulás csütörtökön, hazaérkezés hétfőn (hosszabbítás a tengerparton lehetséges):
2016
2017
2017
2017
459
479
429
439
459
689

/
/
/
/

OKT 20, OKT 27, NOV 17, NOV 24, DEC 01, DEC 08, DEC 15,
DEC 22, DEC 29, JAN 05, JAN 12, JAN 19, JAN 26, FEB 02, FEB 09, FEB 16, FEB 23, MÁR 02, MÁR 09,
MÁR 16, MÁR 23, MÁR 30, ÁPR 06, ÁPR 20, ÁPR 27, MÁJ 25, JÚN 01, JÚN 15, JÚN 22, JÚL 05, JÚL 19, AUG 02, AUG 16,
OKT 12, OKT 19, NOV 23, NOV 30, DEC 07, DEC 14.

000
000
000
000
000
000

Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő
Ft/fő

–
–
–
–
–
–

kedvelt indulási időpontok, jó idő, kedvező ár (szürke)
kedvelt indulási időpontok, jó idő, jó ár, az itthoni hosszú hétvége miatt érdemes választani (kék)
népszerű időszak, ideális időjárás, a legjobb ár (zöld)
nagyon népszerű időszak, ideális időjárás, nagyon kedvező ár (narancssárga)
a legnépszerűbb dátum, ideális időjárás, kedvező ár (barna)
nagyon népszerű dátumok, ideális időjárás, elfogadható ár, Szilveszter miatt érdemes választani (bordó)

* Figyelem! A programok során utasainkat Thaifödön és Kambodzsában magyar nyelvű képviselőnk kíséri.

Árengedmény
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------helyfoglalás ind. előtt … nappal
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.
min.

előleg helyfoglaláskor

1 – max. 30 nappal
31 – max. 60 nappal
31 – max. 60 nappal
61 – max. 100 nappal
61 – max. 100 nappal
101 – max. 150 nappal
101 – max. 150 nappal
151 – max. 300 nappal
151 – max. 300 nappal

hátralék ind. előtt 30 nappal

100%
40%
100%
40%
100%
40%
100%
40%
100%

0%
60%
0%
60%
0%
60%
0%
60%
0%

árengedmény

10
10
20
20
30
30
40

0 Ft/fő
0 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő
000 Ft/fő

Mikor érdemes Thaiföldre utazni?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bangkok, Kanchanaburi:
Angkor (Kambodzsa):
Chiang Mai, Chiang Rai:
Koh Samui, Koh Phanghan:
Phuket, Phi Phi, Krabi:

ideális időszak
NOV-től ÁPR-ig és JÚN-től AUG-ig
NOV-től ÁPR-ig és MÁJ+JÚN+AUG
NOV-től ÁPR-ig
DEC-től ÁPR-ig és JÚN-tól AUG-ig
DEC-től ÁPR-ig

jó időszak
OKT
JÚL + OKT
OKT
SZEP + OKT
NOV

alkalmas időszak
MÁJ + SZEP
SZEP
MÁJ-tól AUG-ig
MÁJ + NOV
MÁJ + OKT

nem javasolt időszak
SZEP
JÚN-tól SZEP-ig

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.

Chao Praya hajókirándulás – Bangkok

Smaragd Buddha temploma – Bangkok

Arany Buddha temploma – Bangkok

Fekvő Buddha temploma – Bangkok

Királyi Palota – Bangkok

iCheck Inn Silom – Bangkok

Icon Hotel – Bangkok

Aetas Hotel – Bangkok

Úszópiac – Damnoen Saduak

Vasútpiac – Samut Songkhram

Wat Tham Sua (Tigristemplom) – Kanchanaburi

Híd a Kwai-folyón - Kanchanaburi

Szerzetesek – Angkor / Kambodzsa

Angkor romvárosa

Chaweng Beach – Koh Samui

Bang Rak Beach – Koh Samui

Big Buddha – Koh Samui

Wat Plai Laem – Koh Samui

Koh Nang-Yuan

Ang Thong Nemzeti Park

Replay Residence – Koh Samui

Samui Pier Beachfront Resort – Koh Samui

P.S. Thana Resort – Koh Samui

Samui Resotel Beach Resort – Koh Samui

Banana Fan Sea**** – Koh Samui

Banana Fan Sea**** – Koh Samui

Imperial Boat House Beach Resort – Koh Samui

Sheraton Samui Resort – Koh Samui

