
 

THAIFÖLDI ÉLMÉNYVITORLÁZÁS 

2019.december 2-12. 

 

2019. decemberében Thaiföldre kalauzoljuk el 
élményvitorlázóinkat és mindenkit, aki nyitott a Világra, kilépne az 
európai komfortzónából, szereti a keleti ízeket, és szívesen járja a 
világot. 
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.  
 
Aranyozott templomok, ősi romvárosok, rejtelmes Buddha-
szobrok, hegyek és őserdők, forró napsütés, 30 fokos tenger, 
lakatlan öblök és hosszan elhúzódó mesés tengerpartok várják 
hajósainkat. 
 

Európai szemmel nem egyszerű azt a rengeteg szépséget befogadni, amit ez a trópusi paradicsom a 
lótuszvirágok és orchideák színkavalkádjával, mesés élővilággal, egzotikus ételeivel nyújt.  
 
Túránk alatt belekóstolunk Bangkok lüktető, nyüzsgő metropoliszát, bevitorázzuk Koh Chang varázslatos 
szigetvilágát és némi betekintést kaphatunk a keleti filozófiába, a buddhizmus világába. A buddhista 
filozófia alapja, hogy mindig őrizzük meg mosolyunkat, ezért lett Thaiföld a mosoly országa.  
Thaiföld az ajándéktárgyak dzsungele, a megrögzött vásárlóknak igazi kísértés. Így egy ,,móló plázába” is 
elkalauzoljuk vitorlázóinkat. 
 
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". Hajózásunk alatt a frissen fogott halakat mi is 
thai módra készítjük majd el.  
 

 
 
 
 
 



 

 HOTEL | 2019. december 3-5. ( 3 nap/ 2 éj) 

 

Ahol a kalandok kezdődnek: Bangkok belvárosában 4 csillagos hotelben  

Elhelyezés: 2 ágyas szobákban 

Ellátás: reggeli 

Hotel szolgáltatásai: medence, bár, étterem, WiFi 

Program lehetőségek Bangkokban: virágpiac rovarbüfével, úszópiac, vasúti piac, királyi palota, Buddhák, 

kínai negyed,tigris simogatás és még sok minden más  (Szervezetten magyar idegenvezetéssel, nappal 

és éjjel is  ) 

             a kép illusztráció 

 

 HAJÓZÁS/ TERVEZETT ÚTVONAL | 2019. december 5-12. (8 nap/7 éj)  
 

Ko Chang és környéke: Tengeri Nemzeti Park 52 szigetből álló kiterjedt 
szigetcsoport. Az elefántról elnevezett, festői sziget belsejét 
vízesésekkel tűzdelt érintetlen esőerdő borítja. Észak-déli irányban 
800 méter magas hegylánc húzódik a szigeten, amely fantasztikus 
hátteret biztosít a part menti fehérhomokos strandoknak és trópusi 
pálmaligeteknek. 
 Ko Chang sziget csupán az elmúlt néhány évben került fel a nyugat- és 

észak-európai turisták legkedveltebb célterületei közé. Még ma is 

érvényes előírás, hogy a maximum kétemeletes hotelépület teteje 

nem érheti el a pálmafák lombkoronáját. Ko Chang nem a 

tömegturizmusra fókuszál, így tökéletes célpontja a vitorlás 

nyaralásoknak és kalandok és élmények keresőinek. 

 

 

 PROGRAM LEHETŐSÉGEK HAJÓZÁSKOR 

Ko Chang - Elefánt bébivel úszás  | Ko Wai –sznorkelezés | Ko Rang-nemzeti park  

Ko Kut - Captain Hook's Resort koktélozás és fürdőzés a vízesésben 

Ao Salat a kalózok öble,  halászfalu és a nagy arany Buddha megtekintése | Bang Bao ,,mólópláza”  

Ko Kham magán szigete hófehér homokos stranddal és fekete sziklákkal 

 

VIDEÓ 2017-ES THAIFÖLDI ÉLMÉNYVITORLÁZÁSUNKRÓL 

https://www.youtube.com/watch?v=vmFyhk0WVl0


 

 HAJÓK 

 

Lagoon 380 , 2008-as (8 fő) 4 kabin+szalon + 2 fürdő 

Island Spirit 410, 2017-es (8+2 fő) 4 kabin+szalon + 2 fürdő 

Lagoon 400 S2 , 2017-es (8+2 fő) 4 kabin+szalon + 4 fürdő 

Hajók felszereltsége: tágas kényelmes kabinok, latnis fővitorla, bimini, fürdő, wc, hűtő,gáztűzhely, és 
minden igényt kielégítő konyha áll a vendégek rendelkezésére. Ágynemű garnitúra és törölköző 
biztosított. 

 

 RÉSZVÉTELI DÍJ 

1590 Euró/fő + 50. 000 Ft illeték ( Lagoon 380-as hajón) 

1660 Euró/ fő + 50.000 Ft illeték ( Island Spirit 410 és Lagoon 400 S2-es hajón) 

Részvételi díj tartalmazza: szállást 2 éjszakára reggelivel, transzfer Bangkok-Ko Chang-Bangkok között 

komp díjjal együtt, hajó bérleti díját/fő, hajó takarítási díját, külmotort, magyar nyelvű 

asszisztenciát,hajóvezető díját, fürdőzést elefánttal,repjegyet 

 A fakultatív programok a helyszínen fizetendőek. 

 

 FIZETÉSI ÜTEMEZÉS 

Jelentkezéskor: 800 Euró/ fő. Jelentkezés július 5-ig 
2.részlet: október 30-ig : 860 Euró/fő 
 

 BIZTOSÍTÁS 

Az utazáson való részvétel feltétele az érvényes biztosítás, mely hajózásra is kiterjed. Mapfre hajós, utas-, 
poggyász- és balesetbiztosítás 10.900 Ft/ fő, melyet irodánkon keresztül köthet meg. 
Stornó biztosítás a részvételi díj 4%-val köthető, erről bővebb információkért kérjük vegye fel irodánkkal a 
kapcsolatot. 
 

A rendezvény minimum 16 fő résztvevő esetén kerül megrendezésre. A hajókat a jelentkezések 
sorrendjében töltjük fel. Információ és jelentkezés irodánkban: +361/240-0562 | +3670/389-5036 | 
+3670/389-4573  |info@primayacht.hu 
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