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ARANNYAL FUTTATOTT THAIFÖLD  
2020. február 23-március 6. 

 
Helyszín: Thaiföld 
Utazás: Emirates járatával  Budapestről, Dubai átszállással 
Járat információk Bangkokba : indulás, február 23-Budapest | érkezés, február 24-Bangkok 
Járat információk Budapestre : indulás, március 6-Bangkok | érkezés, március 6-Budapest 

 
Thaiföld Délkelet-Ázsia gyöngyszeme, legelérhetőbb és azonnal vonzalmat keltő 
országa. A természeti szépségek bámulatba ejtőek, az építészet mesés, a kultúra 
sokszínű és izgalmas, a konyha felejthetetlen. Az egykor Sziámnak nevezett 
királyság jelenleg a Távol-Kelet harmadik legnagyobb országa, gazdag kultúrája és 
az ott élők kedvessége és mosolya elbűvöli az idelátogatókat. Európai szemmel 
nem egyszerű azt a rengeteg szépséget befogadni, amit ez a trópusi paradicsom a 
lótuszvirágok és orchideák színkavalkádjával, mesés élővilággal, egzotikus 
ételeivel nyújt.  
Thaiföld egyik legnagyobb meglepetései közé tartozik a különleges gasztronómia: 
helyi zöldségfélék, bambuszrügy, darált mogyoró, halolaj képezi az ételek alapvető 
hozzávalóit, amelyet egzotikus fűszerekkel (chili, curry) és ízesítőkkel bolondítanak 
meg. 

 

 



Prima Yacht & Holiday 
1139, Budapest | Petneházy u. 44.  
Tel./fax.: +361/240-0562 | E-mail.: info@primayacht.hu 
Engedélyszám: U-001489 | www.primayacht.hu 

HOTEL 1 | 2020. február 24-27. (4 nap/3 éj)  

 
HOTEL: 4****-os hotel medencével étteremmel és jó közlekedéssel Bangkok belvárosába 
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban |Ellátás: reggeli | Hotel szolgáltatásai: medence, bár, étterem, edzőterem, WiFi 
 

 
 

PROGRAMLEHETŐSÉGEK BANGKOKBAN MAGYAR IDEGENVEZETŐVEL| 2020. február 24-27. (4 nap/3 éj) 
 

 Díszes királyi palota + hajókázás a Csao Phraja folyón Bangkok szívében+ Buddhák: 80 € / fő 

 Híres piacok (vonatsínre települt Maeklong piac, egyedülálló úszópiac) + tigris farm: 50 €/ fő+ tigris farm 
( a tigris farmon lehetőség van etetésre, simogatásra, fotózásra, ár ennek függvényében fizetendő)  

 

 Másnaposok kalandtúra a film ikonikus helyszíneivel : 30 €/ fő + belépők 

 Vacsora a Baiyoke Sky bárban: 50 €/fő 
 
UTAZÁS KOH KOOD SZIGETÉRE | 2020. február 27. 

Bangkok – Trat- Bangkok busszal 
Trat-Koh Kood – Trat speed boattal 
Opcionálisan kérhető repjegy:  Bangkok-Trat -Bangkok  
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HOTEL 2| 2020. február 27-március 5. (8 nap/7 éj)  

HOTEL: 4****-os tengerparti hotelben Deluxe Villában 
Elhelyezés: 2 ágyas szobákban |Ellátás: reggeli | Hotel szolgáltatásai: medence, bár, étterem, edzőterem, WiFi 
 

 
 

PROGRAMLEHETŐSÉGEK KOH KOODON | 2020. február 27-március 5.  
 Sznorkelezés, tengeri kajakozás, kalandvágyóknak a  Klong Chaow vízesést is ajánljuk 

 Tradicionális thai masszázsok 

 Vízesés túra Koh kood második legnagyobb vízeséséhez, mely egy  6 méter magas szikláról zúdul a kristálytiszta 
vizű tóba. A vízesés egy magroovi erdőben fekszik, így az oda vezető út is kalandos. 

 Tűztánc show  

 Naplemente túra egy klasszikus kalózhajóval. A túra során a Koh Kood-i halászattal is megismerkedhetnek a 
résztvevők. 
 

RÉSZVÉTELI DÍJ:    1.150 EURÓ/ FŐ 
 

Az ár tartalmazza:  
 Repülőjegy , Budapest - Bangkok - Budapest között Emirates járattal 
 Bangkok transzferek: repülőtér - szálloda - repülőtér 
 Bankok szállás 3 éjszakára 4 ****- os szállodában reggelivel 
 Transzferek Bangkok - Koh Kood - Bangkok között ( busz + speed boat) 
 7 éj szállás reggelivel  4**** hotelben delux villában (canal view) 

 

Az ár nem tartalmazza:  
 illeték ( 100.000.-Ft/ fő) 
 BBP biztosítás 
 fakultatív programok,  bangkoki programok előre fizetendőek, Koh koodi programok helyszínen fizetendőek 
 sztornó biztosítás 

 

Felár ellenében kérhető: 
 Teljes panzió felára a Koh Kood szigeten     380 Euró/ fő/ 7 éj 
 Mini Pool villa (ocean view)      200 Euró/ fő/ 7 éj-től 
 repülőgépes transzfer Bangkok – Trat – Bangkok   320 Euró/ fő 

 

JELENTKEZÉS 
 Október 15-ig a részvételi díj 40%-nak befizetésével. 
 Bővebb információk, részletek:  Prima Yacht & Holiday Kft. | +3670 389 4573 | info@primayacht.hu 

 


