Тайланд
Банкок и о-в Пукет

Месец: Септември-Ноември 2017
( 11 дни - 9 нощувки)

Програма на пътуването
(1) първи ден :
• Полет София – Доха
• Полет Доха – Банкок
(2) втори ден:
• Посрещане и настаняване в избран хотел в Банкок
(3) трети ден
След закуска може да се отдадете на шопинг из многобройните шопинг квартали и пазарите в този
мегаполис на контрастите. Банкок ще Ви омагьоса със своето културно богатство – множеството
храмове, статуи, замъци и дворци.

(4) ден
Трансфер до летището в Банкок и полет до Пукет. Посрещане и настаняване в избрания хотел.
Пукет е най-големият остров в страната и се намира в Андаманово море близо до южен Тайланд.
Островът е предимно планински. Най-високата точка обаче е едва на 529м над морското равнище
70% от острова са покрити с гори. На западния бряг има няколко пясъчни плажа, а на източния брегът
е по-често кален. Близо до най-южната точка на Пукет се намира Лейм Промтем или Носът на
Брахма, който е популярно място за наблюдаване на залеза. В планинския север на Пукет се намира
Као Пра Тейо – резерват за диви животни, покриващ над 20 км² джунгла. На северозападния бряг пък
е националният парк Сиринат, къдено морските костенурки снасят яйца..Сред най-известните
туристически зони на Пукет е Патонг Бийч на западния бряг. До там се стига лесно, а пясъчната
ивица е широка и дълга. В Патонг е съсредоточена голяма част от нощния живот и туристическите
пазари на острова. На тайландски Патонг означава „гората пълна с листа от банани”. Други известни
плажове има на юг от Патонг. Такива са Карон, Ката, Ката Нои, а около най-южната точка на острова
са Най Харн и Банг Тао. Тези райони обаче са много по-слабо развити от Патонг. Около Пукет има
много коралови острови, като всички са подходящи за гмуркане.

(5) шести ден –(10 ) ден:
• Свободно време за доп.екскурзии

(11) ден: Трансфер до летището в Пукет и обратен полет до София през Доха
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настаняване в Банкок и Пукет:

х-л Банкок: Amara Bangkok 4*
www.amarhotels.com

Katathani Phuket Beach Resort 5*
www.katathani.com

Тип стая: superior стая

Тип стая: двойна делукс bury wing
Цена за възрастен от 1595 EUR

В цената на пакета се включват:
1. сам.билет София-Банкок- Пукет -София на Катарски авиолинии
2. сам.билет Банкок-Пукет с Air Asia
3. 7 нощувки със закуски избран хотел в Пукет
4. 2 нощувки със закуски в Банкок
5. трансфер летище-хотел-летище Пукет и Банкок
6. Медицинска застраховка

В цената на пакета не се включват:
• обиколни екскурзии и програма по избор на клиента в Тайланд
• Тайландска виза - 35 евро (издава се в рамките на 3 работни дни)
Забележка:
• Цената е на човек в евро
• При резервация всички цени се препотвърждават
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Ви пожелава незабравимо пътуване.

Вашето удовлетворение е наше вдъхновение!

За индивидуални оферти по избрани
от клиента дестинации, хотели и дати,
моля направете запитване.

