Slovenija

Agencija Oskar, d.o.o.

Tajska 15 dni
INDIVIDUALNO POTOVANJE!
-

začutite Bangkok – mesto angelov, ki nikoli ne spi
izgubite se v množici budističnih templjev Ayuthaye
možnost podaljšanja počitnice na rajskih plažah (za doplačilo)

POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA V BANGKOKU.
POT IZ EVROPE IN NAZAJ TRAJA DODATNE DNI (SKUPAJ 17 DNI).
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM.

Odhod v 2017: po dogovoru
STIL: Individualno potovanje
1. dan BANGKOK. Prihod in ureditev vstopnih formalnosti. Vožnja v mestno središče. Namestitev v hotelu in
kratka osvežitev. Večer preživite v prvem raziskovanju življenja mesta, ki nikoli ne spi. Prevzame vas vrvež slavne
ulice Khao San. Ulična masaža stopal se po dolgi vožnji zagotovo prileže … Nočitev. (H)
2. dan BANGKOK. Zajtrk. Dan začnete s spoznavanjem biserov tajske tempeljske arhitekture, ki predstavlja
bistvo tajske duše, saj je neločljivo prepletena z budizmom. Obiščete tempelj Smaragdnega Bude in kraljevo
palačo, potem vstopite v tempelj Pho z ogromnim naslonjenim Budo, za konec pa se povzpnete še na tempelj
Arun, ki je grajen v kmerskem slogu, z vrha pa se odpirajo lepi pogledi na Bangkok. Sledi raziskovanje vodnih
kanalov khlongov z dolgorepimi čolni, kjer spoznate, zakaj je Bangkok poimenovan tudi Vzhodne Benetke …
Vrnete se po reki Chao Praya, vodni žili Bangkoka … Prosto za večerjo ali ulično masažo. Nočitev. (H, Z, čolni)
3. dan BANGKOK – plavajoča tržnica – AYUTTHAYA – spalnik v CHIANG MAI. Zajtrk. Zgodnji odhod, saj
ne želite zamuditi plavajoče tržnice. Vožnja 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
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mimo vas. Barvni spektakel za oči in dušo. Vožnja do Ayutthaye, ki je bila druga in najdlje tajska prestolnica in
ena najbolj pomembnih prestolnic JV Azije. Ogledate si drugi del tempeljske pravljice (UNESCO): obsežni
tempeljski kompleks Mahathat skriva med drugim tudi slavno Budovo glavo, ujeto med korenine drevesa, tempelj
Si Sanphet vas prevzame s podobo treh chedijev, v templju Mongkhon Bophit pa postanete ob veličastni podobi
Bude iz 15. stoletja. Iz Ayutthaye se z vlakom spalnikom odpeljete v Chiang Mai. (PT, Z, čolni)
4. dan CHIANG MAI – sloni, bambusov splav, tigri. Jutranji prihod v Chiang Mai. Podate se na izlet v
okolico. Ustavite se v parku orhidej in metuljev ter spoznavate vso pestrost življenja. Obiščete slonjo predstavo in
se navdušite nad njihovo spretnostjo in umetnostjo. Jahate na slonjem hrbtu in se popeljete na volovski vpregi.
Čudovita je vožnja z bambusovim splavom po reki in prvinski naravi. Kosilo. Po kosilu pa se odpeljete na vrhunsko
doživetje – v kraljestvo tigrov, kjer te ogromne mačke lahko občudujete izza ograje ali pa stopite k njim, jih
božate in se z njimi slikate (za doplačilo). Namestitev v hotel in nočitev. (H, K)
5. dan CHIANG MAI – BANGKOK – (*podaljšanje za počitnice po izbiri). Zajtrk. Dan začnete z obiskom
tržnice, kjer ob vodstvu kuharskega mojstra spoznavate tipična zelišča in sestavine tajske kulinarike. V kuharski
šoli pa si zavežete predpasnike in se pod budnim očesom izkušenega kuharja prelevite v mojstre tajske kuhinje.
Pripravite več značilnih tajskih jedi. Pozor; kar boste pripravili, boste tudi imeli za kosilo! Potem se odpravite na
doživeti ogled templja Doi Suthep, ki kraljuje visoko nad mestom in je zaščitni znak severne tajske metropole.
Začutite sveti vpliv in opazujete domačine pri molitvi in daritvi. Prižgete svečko, darujete lotosov cvet in kadilne
palčke, pozvonite z zvonovi sreče … Vožnja na letališče in polet proti Bangkoku. Nadaljevanje potovanja s
počitnicami na katerih od rajskih plaž po vaši izbiri (za doplačilo). Nekaj priporočil: Koh Samui, Koh Tao, Rayong,
Koh Lipe … za ponudbo pošljite povpraševanje. (H*, Z, letalo)
6. – 14. dan POČITNICE NA IZBRANIH RAJSKIH PLAŽAH.. Prosto za odklop na plaži. (za doplačilo)

15. dan POČITNICE - BANGKOK. Prosto za odklop na plaži do odhoda na letališče. Popoldne se odpeljete proti
letališču za prevoz nazaj v Bangkok, od koder poletite naprej proti Evropi. (transfer)

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:

1.020 EUR

Cena (najmanj 2 udeležencev) vključuje: notranji let Chiang Mai – Bangkok, nočitve po spodnjem opisu in
prehrano glede na opis v programu, spalnik iz Bangkoka v Chiang Mai, vse izlete, vstopnine in prevoze po
programu, lokalne angleško govoreče vodnike, stroške priprave in organizacije potovanja.
Nočitve: 3 nočitve v hotelih 3*, 1 nočitev na spalniku.
Ogledi: vključene so vse vstopnine ogledov po programu, razen:
- Kraljestvo tigrov v Chiang Maiju: od 12 EUR dalje.
Vstop k tigrom, božanje in fotografiranje s tigri (5. dan potovanja) ni vključeno v ceno, potnik znesek po želji
poravna na kraju samem.
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Doplačila po želji (na osebo):
- odstopnina v primeru višje sile: 4,56 % vrednosti potovanja,
- priporočljive napitnine (vodniku na kraju samem): 30 EUR.
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.
PRIPRAVA POTOVANJA: 29. Maj 2017.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:

Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja
P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice
P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, več posteljne sobe …)
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice
PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic
O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba ...)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni predpisane
kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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