FAM TRIP THAJSKO
OSTROVY ANDAMANSKÉHO MOŘE
23.10. – 01.11.2018
bez mezipřistání v Bangkoku přímo Krabi
zpět z Phuketu bez mezipřistání v Bangkoku

CENA – 19.980,- Kč + poplatky

LETOVÝ ŘÁD: QATAR AIRWAYS
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Siam Travel International, s.r.o., Myslíkova 12, Praha 2, 120 00
Tel: 255 700 870-4, siam@siamtravel.cz, www.siamtravel.cz

PROGRAM:
23.10. PRAHA – DOHA
Odlet Praha v 09:25 hod., přílet Doha ve 16:25 hod. Odlet Doha ve 20:20.
24.10. DOHA – KRABI
Přílet Krabi v 07:10 hod., transfer klimatizovaným minibusem (25 km/30 min.) do resortu
Krabi Thai Village 4*, ubytování. Volný den, individuálně procházka po 1 km dlouhé plážové
zóně Ao Nang lemované restauracemi, bary, masážními centry a obchody. Restaurace
přímo v blízkém okolí, ceny jídla od 4 EUR.
25.10. KRABI
Snídaně formou bufetu, v 08:00 hod. procházka 300 m. na Aonang Beach fakultativně výlet
lodí (plavba 15 min.) na Railay West Beach (6 EUR) procházka na Ray Lay East a
krápníkovými útvary k Tham Phra Nang jeskyně princezny, důležitá svatyně pro místní
rybáře. Skvělé koupání na Phranang Bay jedné z nejkrásnějších pláží Thajska. Fantastické
scenérie vápencových skal porostlých džunglí, plavání, ve 14:00 hod. plavba zpět (15 min)
na Aonang Beach a procházka 300 m. zpět do Krabi Thai Village Resort 4*. Restaurace v
blízkém okolí, ceny jídla od 4 EUR.
26.10. KRABI – KO LANTA
Snídaně formou bufetu, v 10:00 hod. transfer klimatizovaným minibusem (90 km/2 hod.)
na ostrov Ko Lanta, trajekt lodí 2 Km, hlavní město Saladan ubytování v Chada Beach
Resort 4plus* přímo na 2 km dlouhé Klong Dao Beach. Volné odpoledne, v okolí restaurace,
masáže a plážové bary. Restaurace v blízkém okolí, ceny jídla od 4 EUR.
27.10. KO LANTA
Snídaně formou bufetu, v 9:00 hod. fakultativně půldenní okruh po ostrově na otevřených
autech, návštěva sloní farmy, nádherné pláže s možností koupání, atraktivní místa s
výhledy na okolní panenské ostrovy, návštěva Old Lanta Town původní přístav ostrova s
ukázkami vice jak 100 let stare čínské architektury, molo s výhledem na okolní ostrovy
národního parku Koh Lanta, rybářská vesnice, přístav, buddhistický chrám, vesnice
kočovných mořských cikánů a další (28 EUR). Návrat do resortu v 15:00 hod. Volné
odpoledne. Restaurace v blízkém okolí, ceny jídla od 4 EUR.
28.10. KO LANTA – PHI PHI
Snídaně formou bufetu, v 08:00 hod. transfer do přístavu Saladan ve 08:30 hod. trajekt
lodí (30 km/90 min.) na Phi Phi Island, po cestě nádherné výhledy na panenské ostrovy,
15 min. transfer do Bay View Resort 3plus*, klimatizované bungalovy s terasou a
panoramatickým výhledem na Phi Phi Leh, před check-in ve 14:00 individuální výstup (45
min.) na nejvyšší horu ostrova s krásným panoramatickým výhledem na Phi Phi a okolní
panenské ostrovy. V okolí resortu restaurace a plážové bary, ceny jídla od 4 EUR.
29.10. PHI PHI
Snídaně formou bufetu, volný den na pláži nebo v 7:30 hod. fakultativně (28 EUR) půldenní
výlet rybářskou lodí kolem ostrova Phi Phi Leh na Maya Bay, kde se točil film The Beach
“Pláž” s Leonardo Di Capriem, šnorchlování, krmení ryb, panenský ráj. Cena vstupu do
národního parku je 500 BHT (cca 15 EUR) Viking Cave, Monkey Beach. Návrat ve 14:00
hod. V okolí restaurace, ceny jídla od 4 EUR.
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30.10. PHI PHI – PHUKET
Snídaně formou bufetu, check out v 11:00 hod., plavba (42 km/90 min.) na Phuket,
transfer do hotelu 4*, ubytování. Odpoledne volno u moře. V 19:00 hod. možnost Patong
Beach, centrum nočního života, thajský box, atraktivní nákupy, thajské masáže, možnosti
restaurací v blízkém okolí, ceny jídla od 4 EUR.
31.10. PHUKET – DOHA
Snídaně formou bufetu, v 8:00 hod. fakultativně (18 EUR) okruh po ostrově, panoramatické
výhledy na pláže, návštěva nejvyšší hory ostrova se sochou “Big Buddha”, buddhistický
chrám Wat Chalong, návrat ve 13:00 hod. K dispozici 2 pokoje na převlečení, možnost
využití bazénu a dalšího zázemí před odletem. Transfer na letiště v 15:00 hod. (30 km/40
min.), odlet v 19:40 do Doha, přílet Doha ve 23:00.
01.11. DOHA – PRAHA
Odlet Doha v 02:30 hod., přílet Praha v 06:55 hod.

V ceně je zahrnuto:
 letenka Praha-Doha-Krabi, Phuket-Doha-Praha
 veškeré transfery klimatizovaným autobusem, transfery lodí
 7x ubytování se snídaní formou bufetu
 místní anglicky mluvící průvodce a česky mluvící průvodce ze strany CK Siam Travel
V ceně není zahrnuto:
 letištní taxa + místní poplatky 9.980,- Kč/osoba
 pojištění léčebných výloh - nabízíme ERV za 780,- Kč / osoba

V Thajsku je v říjnu průměrná denní teplota 32°C, večer 27°C, teplota moře 28°C. Období
je suché, s malou pravděpodobností monzunových dešťů.
Časový posun +5 hod.
Tato nabídka platí pro pracovníky cestovních kanceláří a agentur.
Doprovodná osoba za příplatek +2.980 Kč.
Své přihlášky zasílejte na email: siam@siamtravel.cz k rukám Michala Páva do
19.01.2018.
Děkujeme, těšíme se na Vaše reakce a přejeme příjemný den.
SIAM TRAVEL INTERNATIONAL

Siam Travel International, s.r.o., Myslíkova 12, Praha 2, 120 00
Tel: 255 700 870-4, siam@siamtravel.cz, www.siamtravel.cz

