Poročno potovanje Tajska 10 dni
BANGKOK | CHIANG MAI | KOH SAMUI

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA v BANKOKU.
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 12 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM!
Ni skrivnost: Tajska je preprosto neverjetna za čudovite luksuzne počitnice, vznemirljivo družinsko pustolovščino
ali romantično poročno potovanje. Najprej so tu bele peščene plaže Južne Tajske, ozadje razglednic dramatičnih
pečin, potem je tu še besen Bangkok - in bujni deževni gozdovi, starodavna hribovska plemena in čudoviti sloni na
Severnem Tajskem okoli Zlatega trikotnika. Naši najljubši kraji za poročno potovanje so: Phuket, Koh Samui,
Koh Tao, Chiang Mai in Bangkok. Obseg zgodovine, plaže in mesta, vsak od teh krajev ima za vsakogar nekaj.
Kdaj potovati? Tajska ima dve sezoni: mokro in suho. Sušna sezona, najboljši čas za obisk države, je od
novembra do začetka aprila. Ti meseci so na splošno hladnejši, čeprav se še vedno pričakuje malo padavin - letovišča
na vzhodni obali, kot sta Koh Samui in Koh Phangan, so sončnejša in manj deževna od maja do junija, medtem
ko je severna Tajska pozimi hladnejša od Bangkoka, poleti pa bolj vroča.

PREDVIDEN PROGRAM POTOVANJA:
1. dan EVROPA – polet na BANGKOK. Za doplačilo lahko uredimo letalski prevoz (ni vključeno). Ob pristanku in
ureditvi vseh vstopnih formalnosti sledi srečanje z lokalnim voznikom in vožnja v mestno središče do vašega hotela.
Dan preživite v prvem samostojnem raziskovanju življenja mesta, ki nikoli ne spi. Bangkok je mesto bogate zgodovine
in kulture z več kot 400 templji v mestu in okoli njega. Nočitev. Predvidena v (grand delux): Centre Point Pratunam
(H)
2. dan BANGKOK, ogled znamenitosti mesta + masaža stopal. Po zajtrku vas lokalni predstavnik pričaka pred
hotelom od koder se odpravite na voden celodnevni izlet ogleda najzanimivejših znamenitosti Bangkoka. Dan začnete
s spoznavanjem biserov tajske tempeljske arhitekture, ki predstavlja bistvo tajske duše, saj je neločljivo prepletena
z budizmom. Obiščete Wat Trimit, ki je znan po svoji sliki Bude iz dobe Sukhothai iz trdnega zlata, visok tri metre in
težak pet in pol ton; Wat Po ali tempelj odpovedanega Bude, največji tempelj na Tajskem, v katerem je 95 pagod in
impozantna slika Bude, ki meri 45 do 15 metrov. Tempelj je znan tudi kot prva tajska šola tradicionalne medicine in
masaže. Uživate v enourni masaži stopal; doživite še China town in pa tržnico rož. Kosilo na poti. Naredite še
raziskovanje vodnih kanalov khlongov, kjer spoznate, zakaj je Bangkok poimenovan tudi Vzhodne Benetke … za
konec postanek pri templju Wat Arun, ki je grajen v kmerskem slogu, z vrha pa se odpirajo lepi pogledi na Bangkok.
Vrnitev v hotel in prosto za uživanje mesta po svoje, kjer si lahko privoščite še okusno večerjo (ni vključeno). Nočitev.
(H, ZK)

3. dan BANGKOK – izlet plavajoča tržnica in Kanchanaburi. Zajtrk. Srečanje v hotelu z lokalnim predstavnikom
in sledi zgodnji odhod, saj ne želite zamuditi plavajoče tržnice. Na poti obiščete še hišo vašca, ki prikazuje kako rjavi
sladkor iz palme. Sledi vožnja z motornim čolnom po mreži kanalov in lokalnega življenja ob njih vas popelje na ogled
znamenite plavajoče tržnice Damnoen, kjer se trgovina odvija na vodi; opazujete otovorjene čolne, ki nežno drsijo
mimo vas. Barvni spektakel za oči in dušo. Kosilo na poti. Naprej vožnja v provinco Kanchanaburi, 129 kilometrov
zahodno od Bangkoka. Obiščite vojno pokopališče, na katerem je 6.982 vojnih ujetnikov, ki so med drugo svetovno
vojno izgubili življenje od rok japonske vojske med gradnjo železnic smrti, vojnega muzeja in mostu čez reko Kwai,
ki se nahaja na bregu Reka Kwai Yai. Vrnitev v Bangkok in prosto za samostojno uživanje mesta. Nočitev. (H, ZK,
čolni)
4. dan BANGKOK –CHIANG MAI, izlet Wat Pra That Doi Suthep in vasica Doi Pui + večerja s Khantoke
plesnim šovom. Zajtrk. Po dogovorjenem času sledi organiziran prevoz iz hotela do letališča Bangkok in naprej
polet v Chiang Mai (let ni vključen). Po pristanku sledi srečanje z lokalnim predstavnikom in takoj nadaljevanje z

izletom. Obiščete 600 let star tempelj Wat Pra That Doi Suthep, znamenitost Chiang Mai, ki se nahaja blizu vrha Doi
Suthep. Po vožnji navzgor po vijugasti cesti, je končni vzpon prek veličastne Naga (zmaj z glavo kače) stopnišče s
306 korakov. Notranjost je integriran bakren chedi, ki ga dopolnjuje petstopenjski zlati dežnik, ki vsebuje delne
relikvije lorda Bude. Na jasen dan so neprimerljivi pogledi na mesto Chiang Mai. Nadaljujte z lokalnim tovornjakom
in obiščete še vas plemena Hmong v Doi Pui vasici. Spoznate ljudi plemena Hmong v svojih pisanih nošah, ki prodajajo
svojo široko paleto starin, radovednih okraskov in tkanin. Vsakega nakupa bodo zelo veseli. Vožnja v hotel in krajši
počitek. Ob sončnem zahodu Chiang Mai ne zamre ampak se upočasni … sledi prevoz v stari predel mesta. Uživali
boste v vrhunski Khantoke severni tajski večerji s kulturnim tradicionalnim plesnim šovom. Vidite tudi poseben šov
hribovskih plemen, ki ga izvajajo plemena Akha, Yao, Lahu, Meo, Lishaw in Karen Hill. Vrnitev v hotel. Nočitev.
Predvidena v (standard soba): The Signature Thapae (H, ZV)

5. dan CHIANG MAI – izlet tabor slonov, park orhidej in tempelj Dara Pirom. Zajtrk. Podate se na poldnevni
voden izlet v okolico. Obiščite džunglsko območje na severu Chiang Mai, kjer se nahaja slonji tabor Mae Sa –
opazujete slonjo predstavo in se navdušite nad njihovo spretnostjo in umetnostjo. Ustavite se še v parku orhidej in
metuljev ter spoznavate vso pestrost življenja tu. Na poti nazaj obiščite tempelj Dara Pirom, kraljevski budistični
tempelj, sestavljen iz umetniških predmetov in dragocenosti Bude. Vrata tega templja stražijo kipi velikanskih Levov.
Pagoda ali glavni tempelj vsebuje številne dragocenosti, kot so dragi kamni, dragulji in artefakti Bude. Freska na
stenah zagotavlja pomirjujoče vzdušje, ki je idealno za meditacijske namene. Vrnite v vaš hotel. Prosto popoldne za
samostojno raziskovanje mesta. Nočitev. (H, Z)
6. dan CHIANG MAI – BANGKOK – otok KOH SAMUI, medene rajske počitnice. Zajtrk. Voznik vas čaka v
hotelu in odpelje do letališča od koder poletite na otok Koh Samui (let ni vključen). Začetek rajskih počitnic ob plaži.
Ob pristanku vas pričaka voznik in odpelje do izbranega hotela. Prosto za samostojno uživanje otoka. Na otoku imate
številne možnosti izbire dnevnih izletov (na licu mesta). Nočitev. Predvidena v: (grand junior suite sea view): KC
Resort & Over Water Villas ali (cottage suite): The Tongsai Bay (H, Z)
7. – 9. dan otok KOH SAMUI, medene rajske počitnice. Zajtrk. Prosti dnevi za romantične užitke ob plaži in
samostojno raziskovanje otoka. Nočitev. (H, Z)

10. dan otok KOH SAMUI – BANGKOK – EVROPA. Zajtrk. Prosto za odklop na plaži do odhoda na letališče. V
skladu s časom vas odpeljejo proti letališču za polet v Bangkok (let ni vključen). Ob pristanku prevzamete prtljago in
nadaljujete s poletom naprej proti Evropi (ni vključeno). Konec potovanja (Z)

Cena na osebo hotel KC Resort skupaj znaša:
Cena na osebo hotel Tongsai skupaj znaša:

od 1.100 EUR
od 1.390 EUR

*Mednarodna letalska vozovnica v ceno ni všteta. Okvirna cena povratnega leta iz okoliških letališč je
od 530€ naprej.
Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: nočitve in prehrano glede na opis v programu (Z=zajtrk, K=kosilo,
V=večerja), vse zasebno angleško vodene izlete po programu (v Bangkoku in v Chang Mai-ju), vse prevoze letališčehotel-letališče po programu, stroške priprave in organizacije potovanja.
Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile: 4,05 % vrednosti potovanja,
- zavarovanje z asistenco v tujini CORIS.
Doplačila na licu mesta (na osebo):
- priporočljive napitnine (vodniku na kraju samem)
DRUGI PODATKI:
VIZE: Slovenci vize za Tajsko ne potrebujemo, potrebujemo pa vsaj 6 mesecev veljaven potni list.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo
na vseh prodajnih mestih ter na spletni strani. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da je z njimi seznanjen in jih v celoti
sprejema.

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.

