Тайланд – Култура и Лайфстайл
БАНКОК - ПУКЕТ
11 ДНИ / 8 НОЩУВКИ
15.11.2017-25.11.2017

ЦЕНА НА ЧОВЕК В ДВОЙНА СТАЯ

1395евро / 2729 лева

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Самолетен билет София – Банкок – София с Qatar Airways (през Доха);
Самолетен билет с вътрешен полет Банкок -Пукет –Банкок;
3 нощувки със закуски в Банкок в хотел Baiyoke Suite Hotel 3 *
5 нощувки със закуски на о. Пукет в хотел хотел Patong Beach 4 *;
Трансфери по програмата;
Полудневна обиколка на Банкок с англоговорящ екскурзовод;
Целодневна екскурзия до Аютая с включен обяд;
Разходка с корабче до двореца Банг Па Ин
Вечерно шоу Сиам Нирамит с включена вечеря на шведска маса;
Медицинска застраховка с покритие 5000 евро /за лица над 65г. доплащане /;
Представител от туроператора по време на цялото пътуване;

ЦЕНАТА НЕ ВКЛЮЧВА:
•
•
•
•

Еднократна туристическа виза за Тайланд - около 30 евро;
Допълнителни екскурзии по желание и хранения невключени в програмата;
Екскурзия до Phi Phi Islands с включен обяд и напитки и Посещение на шоуто FantaSea с
включена вечеря на о. Пукет – СПЕЦИАЛНА БОНУС ЦЕНА -100 ЕВРО за двете екскурзии
Лични разходи (напитки, сувенири, пране на дрехи и тн.);

За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

ПРОГРАМА
Ден 1

СОФИЯ –ДОХА - БАНКОК
Заминаване от София за Банкок с полет през Доха на Qatar Airways от
Терминал 2 на летище София.

Ден 2

БАНКОК
Пристигане в Банкок, посрещане на летището от представител на фирмата
– партньор в Тайланд и отпътуване за хотел Baiyoke Suite Hotel. Нощувка.

Ден 3

БАНКОК
Закуска в хотела.

07:00-12:30 Полудневна обиколка на Банкок с англоговорящ екскурзовод
(включена в цената). Тази обиколка включва три от най-необикновените
будистки храмове в Банкок. Първият е Уат Траймит- тук се намира статуя
на Буда направена от масивно злато (5 ½ тона), следва Уат По – в него се
съхранява голяма бронзова статуя на Полегналия Буда. По-късно
разглеждане на Големия Кралски Дворец – прекрасен образец за живота в
древен Сиам. Той е бил и бивша резиденция на кралете на Тайланд. В този
дворцов комплекс ще откриете дворци с различна тематична насоченост –
Погребалния дворец, Залата за коронация, Кралската къща за гости,
Троновата зала и красивия Смарагдов храм.
12:30-17:00 Свободно време за разходка и за обяд, който не е включен в цената.
18:00-22:00 Вечерно шоу Сиам Нирамит с включена вечеря на шведска масатова е една от най-големите съвременни шоу-програми в света.
Представлението, което започва в 20:00 ч и трае 80 минути, ще открие
пред вас прекрасния и тайнствен свят на културните традиции на Тайланд.
Пътуване дълбоко в историята на тайландските народи: различни сцени от
фолклорни празници, церемонии. При пристигане ви очаква вечеря. Преди
шоуто можете да се разходите по традиционен панаир и да опитате
любимите си тайландски ястия. Връщане в хотел Baiyoke Suite Hotel.
Нощувка.

Ден 4

АЮТАЯ

Закуска в хотела.
08:30-17:00 Екскурзия до Аютая с обяд (включена в цената)
Измежду задължителните неща, които трябва да видите в Тайланд е Аютая.
Това е бившата столица на Тайланд, разположена на 90 км северно от
Банкок. Ще посетим огромният исторически парк Аютая: Уат Монгкол
Борпит с гигантската бронзова статуя и трите древни пагоди на храма Уат
Пра Срисанпеч, който за времето си е бил най-големият храм в Аютая и е
бил използван като кралски храм и палат от няколко крале.
Разходка с корабче до двореца Банг Па Ин – бивша кралска лятна
резиденция. Обяд. Връщане в хотел Baiyoke Suite Hotel. Нощувка.

Ден 5

БАНКОК – ПУКЕТ
Закуска в хотела.
Напускане на хотела и трансфер с англоговорящ гид към летището на
Банкок за полет към Пукет. Пристигане, среща с местния гид и трансфер
до хотела за настаняване.
(Настаняване след 14:00 ч и напускане до 12:00 ч съгласно политиката на хотелите)

Настаняване в хотел Patong Beach 4*. Нощувка.

Ден 6

ПУКЕТ- АРХИПЕЛАГА ПИ ПИ
Закуска в хотела.
Свободно време или по желание -Посещение на Архипелагът Пи Пи се
състои от шест острова, въпреки че само един от тях (Phi Phi Don) е
населен. Другите пет са осеяни с идилично красиви плажове и живописни
варовикови образувания.Морето гъмжи от коралови рифове с уникален
морски живот. Най-известният плаж на архипелага е Maya Bay, тъй като
тук се поставят основите за филма "Плажът". Ако предпочитате едно порелаксиращо преживяване по време на почивката си на Пи Пи, не
забравяйте да посетите плажовете в Hin Khao и Laem Tong, които могат да
бъдат практически безлюдни в определени периоди от годината.
Нощувка в хотел Patong Beach 4 *.

Ден 7

ПУКЕТ- FANTASEA
Закуска в хотела.
Свободно време или по желание - Посещение на Fantasea -Найграндиозното и пищно шоу, което някога сте виждали, е на остров Пукет,
Тайланд. Казва се Phuket FantaSea и съчетава красота, елегантност,

музика, огромни декори, стотици артисти и живи животни. Това е найголемият увеселителен парк на острова, който ежедневно събира хиляди
туристи, които са готови да се потопят в света на магията и фантазията.
Разположен е на площ от 57 хектара и включва атракции, детски
площадки, зоологическа градина, има редки албиноси животни и влечуги.
Нощувка в хотел Patong Beach 4 *.

Ден 8 - 9

ПУКЕТ
Закуска в хотела.
Свободно време, което можете да прекарате под слъчевите лъчи на
прекрасния пясъчен плаж. Можете да си организирате гмуркане или други
забавления по ваш избор и срещу допълнително заплащане. Нощувка в
хотел Patong Beach 4 *.

Ден 10

ПУКЕТ -БАНКОК
Закуска в хотела.
Напускане на хотела и трансфер до летището на о. Пукет за полет към
Банкок. Вечерта полет от Банкок за България през Доха на Qatar Airways.

Ден 11

БАНКОК - ДОХА –СОФИЯ
Пристигане в София.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЕКСКУРЗИИ НА О.ПУКЕТ:


Целодневна екскурзия до прочутите острови Пи Пи – 80 евро,
присъединяване към група. Ще се насладите на варовиковите скални
образувания на остров Пи Пи. Ще посетите залива Maya Bay, където е сниман
филма "Плажът", свободно време за шнорхелинг и плуване в кристално чистата
вода в един от най-хубавите заливи. Последнатa спирка е на прекрасен остров с
голям бял пясъчен плаж. Добро място за релаксиране на плажа, плуване,
шнорхелинг в прекрасен риф на острова. Екскурзията продължава от 07.00 –
18.00ч.



Посещение на залива Панг Нга с обяд – 80 евро, присъединяване към група
Предстои ви плаване с кораб между стотици варовикови острови, после кратка
разходка с кану, задвижвано от тайландец. Ще видите красотите на
тропическата природа, както и невероятния остров „Джеймз Бонд”, поникнал
като гъба от водата. Колкото и да сте подготвени за това, тук реалността
надминава човешкото въображение. Традиционен тайски обяд в Паяни Вилидж,
местно село построено в морето. Спира се няколко пъти по време на екзкурзията
за плуване. Турът продължава от 08.00 – 17.00ч.



Сафари 4 в 1 с обяд – 99 евро, присъединяване към група Трансфер от хотела
до планините Чалонг. Пристигане в лагер на слонове Сиам на върха на
планината. Запознайте се със слоновете, научете за тях и техните водачи. Вижте
колко млади слонове са обучени, можете да ги докоснете и нахраните с фураж и

банани. Ще направите една обиколка на гърба на слон, ще се насладите на
гледката на Шалон и островите Пи Пи. Това е най-добрият преход със слон в
Пукет, единственият лагер за слонове в южната част на Тайланд. Посетете
нашия местен стопански двор, за да видите как биволите орат оризовите ниви,
да научате за рзличните видове ориз и отглеждането. Ще се повозите на дървена
каруца теглена от биволи и яе опитате местното кафе. Ще научите как се
произвежда къри в джунглата, а дори можете и Вие да се пробвате. Ще видите
как каучуковите дървета се "подслушват" за производството на естествен
каучуков латекс. Ще научите как се обработват кокосовите орехи, за
производство на мляко и олио. Екскурзията приключва с вкусен обяд на
шведска маса в лагера, със селекция от тайландски ястия, приготвени не
прекалено пикантни. Трансфер до хотела след едно образователно и
занимателно приключение.



Пукет FANTASEA шоу – кабаре – 80 евро, с трансфер от и до хотела, и
включена вечеря Тематичният парк FantaSea е посветен на културата
на Тайланд и има за цел да я покаже на гостите си по един забавен начин. Най –
интересно безспорно е шоуто в Двореца на Слоновете, главен герой в което е
митичната фигура на Принцът на Камала, а също така и слоновете, които
буквално се появяват и изчезват пред очите ви! Повече от 200 актьори и 16
слона, които представят по неповторим начин сцени от историята на Тайланд.
Преди шоуто – разглеждане на интересни експозиции и атракции в парка.



Кабарето на Саймън – 60 евро - Музикален спектакъл и шоу на травестити с
пищни костюми и изключителни светлинни ефекти.

ЗАБЕЛЕЖКИ:
• Незначителни промени в програмата понякога са необходими, в зависимост от местните условия и
наличностите на хотелите. Фирмата си запазва правото за промени в часовете на полетното разписание.
УСЛОВИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ:
 При записване е необходим 500 евро депозит, а пълно плащане се изисква 45 дни преди
тръгване.
 Пътуването е без медицински изисквания за имунизации
 Срок за уведомление за несъбран минимум – 30 дни, преди заминаване
 Посочените хотели са примерни, възможно е да бъдат променени преди заминаване
 Туроператора си запазва правото да променя последователността на изпълнение на
мероприятията по програмата.
 Застраховка „Отмяна от пътуване“: Туроператора предоставя възможност за сключване на
допълнителна застраховка “Отмяна на пътуване” по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма,
покриваща разходите за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването,
поради здравословни причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело,
съкращаване от работа и др. Повече информация в офиса на фирмата.
 Срокове за анулации и неустойки:
при наличие на повече от 60 дни преди датата на отпътуване – неустойка не се удържа;
между 60-ия и 45-ия ден преди датата на заминаване се удържа размерът на внесения депозит;
между 45-ия и 20-ия ден преди датата на заминаване се удържа 70% от стойността на
екскурзията;
при по-малко от 20 дни се удържа 100% от стойността на екскурзията.
ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ:

МЕДИЦИНСКИ И ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ
Няма медицински и здравни изисквания, свързани с пътуването.
ПАСПОРТЕН И ВИЗОВ РЕЖИМ
Българските граждани, пътуващи за страната, е необходимо да притежават предварително издадена виза.
Агенцията оказва съдействие при кандидатстването. За целта са необходими следните документи:
паспорт с валидност минимум 6 месеца след датата на влизане в страната, попълнен формуляр за
кандидатстване за виза, 1 актуална цветна снимка паспортен формат, копие на самолетните билети. В
паспорта не трябва да има липсващи или повредени страници.

Полетни детайли

15. ноем. 19:45 София (SOF)
16. ноем. 01:20 Доха (DOH)
16. ноем. 03:05 Доха (DOH)
16. ноем. 13:20 Банкок (BKK)
24. ноем. 19:30 Банкок (BKK)
24. ноем. 22:55 Доха (DOH)
25. ноем. 06:40 Доха (DOH)
25. ноем. 10:55 София (SOF)
ВАЖНО: В цената е включен следния багаж: по отсечката София–Доха Банкок – 10 кг ръчен и 30 кг чекиран багаж, а по вътрешната отсечка
Банкок – Пукет – Банкок – 10 кг ръчен и 20 кг чекиран багаж.
За информация и записвания: 052/ 983201, 0888/247042

