Velký okruh severním Thajskem | Poznávací zájezdy do Thajska

Velký okruh severním Thajskem
| Poznávací zájezdy | Thajsko | Velký okruh severním Thajskem

Vydáte se po stopách thajského národa. Bývalá hlavní města Ayutthaya a Sukhothai patří k milníkům
thajské historie. Putování završíte odpočinkem u moře.

TERMÍNY A CENA

putování po stopách thajského národa završíte odpočinkem u moře
dotek Laosu a Barmy v rámci návštěvy zlatého trojúhelníku
osvědčený okruh pro zájemce o thajskou kulturu, přírodu i současné dění v kombinaci s relaxací
na pláži
propracovaný program na základě našich dlouholetých zkušeností

Itinerář zájezdu
1. DEN ODLET Z PRAHY DO BANGKOKU

2. DEN PŘÍLET DO BANGKOKU
Snídaně v letadle, odpoledne přílet do Bangkoku, transfer do hotelu, ubytování.

3. DEN POZNÁNÍ BANGKOKU VČETNĚ KRÁLOVSKÉHO PALÁCE
Snídaně. Celodenní fakultativní prohlídka města. Navštívíte chrám Wat Traimit v čínské čtvrti, kde se
nachází socha zlatého Buddhy, která je vyrobena z 5,5 t ryzího zlata, dále chrámový komplex Wat Po se

sochou ležícího Buddhy. Odpoledne uvidíte královský palác – Grand Palace a zde si prohlédnete chrám
Wat Phra Kaeo, ve kterém se nachází jeden z nejvýznamnějších symbolů Thajska – socha
Smaragdového Buddhy. Poté budete mít možnost neopakovatelného zážitku z projížďky lodí po
kanálech řeky Chao Phraya, vodní tepny města, během které se podíváte na chrám Wat Arun. V závěru
prohlídky také navštívíte manufakturu drahých kamenů a zlata. Příjezd do hotelu.

4. DEN SÍDLO DÁVNÝCH KRÁLŮ AYUTTHAYA
Snídaně. Odjezd z hotelu v Bangkoku do Bang Pa-in, letního paláce králů Ayutthayi. Po prohlídce přejezd
do nedaleké Ayutthayi, starobylého hlavního města Jihovýchodní Asie v letech 1350 až 1767. V roce
1767 bylo město zcela zničeno Barmánci, znovu celé odkryto bylo až v roce 1956. Ayutthaya nabízí
fascinující podívanou na částečně zachovalé stavby z období největšího rozkvětu říše. Navštívíte chrám
Wat Yai Chai ze 14. století, dále Wat Pra Mongkol Bophit a přilehlý královský palác Wat Si Saket ze 14.
století. Poté Vás čeká cesta do města známého především pěstováním banánů – Phitsanuloku,
ubytování a večeře.

5. DEN SÍDLO PRVNÍCH KRÁLŮ SUKHOTAI
Po snídani prohlídka chrámu Wat Pra Sri Rattana Mahatat, kde se nachází 2. nejvýznamnější
buddhistická socha v Thajsku z bronzu a kopie týkových dveří z paláce Smaragdového Buddhy v
Bangkoku. Poté se přesunete do Sukhothai, prvního hlavního města thajské říše, jednoho z
nejvýznamnějších míst severního Thajska. Prohlédnete si muzeum a přilehlý Historický park, který se
rozkládá na ploše více než 16 ha. Navštívíte chrám Wat Sa Si, určený dříve pouze pro budoucí mnichy,
dále Wat Mai a především Wat Mahathat – hlavní královský chrám, kolem kterého je rozmístěno 240
menších pagod. Po obědě se zastavíte u chrámu Wat Sri Chum– chrám mluvícího Buddhy, určený pro
povzbuzení vojska. Poté se přesunete do městečka Lampang, posledního města v Thajsku, kde v dnešní
době stále jezdí kočáry tažené koňmi. Ubytování, večeře.

6. DEN HORSKÉ DOMORODÉ KMENY
Snídaně. Dopoledne přejezd do Chiang Rai, velmi rychle rozvíjejícího se města severního Thajska.
Cestou zastávka u moderního chrámu – Wat Rong Khun. Po obědě vyjížďka lodí k horským kmenům
Akha a Karen. Prohlídka horské vesnice a místních obyvatel v domorodých krojích se zcela odlišným
jazykem i zvyky. Vesnička je zároveň sloní farmou, možnost fakultativní projížďky na slonech okolní
přírodou (cca 1 hod.). Po návratu do Chiang Rai ubytování v hotelu a večeře.

7. DEN GOLDEN TRIANGLE – NA HRANICI THAJSKA, LAOSU A MYANMARU
Po snídani odjezd do Chiang Saen, kde si prohlédnete chrám Wat Chedi Luang, jehož dominantou je
ohromná pagoda. Poté se přesunete na Zlatý trojúhelník – Golden triangle, kde řeky Ruak a Mae Khong
tvoří hranici mezi Thajskem, Laosem a Myanmarem. Výlet rychlou lodí po řece Mae Khong s možností
návštěvy laoského území. Celá zdejší oblast je známá rovněž jako centrum pěstování opia, prohlídka
opiového muzea. Odpoledne odjezd do Mae Sai, nejsevernějšího města Thajska a jednoho ze dvou
oficiálních přechodů do Myanmaru. Fakultativní možnost krátké návštěvy Myanmaru a zdejšího trhu s
typickými místními suvenýry, prohlídka městečka a buddhistického chrámu. Návštěva kmene Karenů s
dlouhými krky. Poté se přesunete do Chiang Mai, hlavního města sev

8. DEN CENTRUM BUDDHISMU CHIANG MAI
Snídaně. Chiang Mai, bývalé hlavní město říše Lanna (13. – 16. století) je známé jako centrum
buddhismu a lidové tvořivosti Thajska. Dopoledne navštívíte několik dílen (výroba deštníků , vějířů a
hedvábí, zpracování stříbra, kožedělnictví). Po obědě se vydáte na horu Doi Suthep, která se vzpíná nad
městem v nadmořské výšce 1.605 m. Naleznete zde jeden z nejmladších, zároveň však nejkrásnějších

thajských chrámů – Wat Doi Suthep, nejvýznamnější chrám severního Thajska, kde je podle pověsti
uložena část ostatků Buddhy. Večeře v restauraci Kantokei s ukázkami lidového tance.

9. DEN LETOVISKO PATTAYA
Snídaně. V dopoledních hodinách odjezd na letiště v Chiang Mai, odlet do Bangkoku, transfer do
přímořského letoviska Pattaya (popř. do jakéhokoliv jiného letoviska dle výběru). Ubytování v hotelu,
koupání, volno.

10. - 13. DEN PATTAYA
Volný čas. Po domluvě s delegátem doporučujeme fakultativní výlety do tropické zahrady Nong Nooch
Village, večerní travesti show Alcazar či Tiffany, celodenní výlet na korálový ostrov Ko Larn nebo ostrov
Ko Samet.

14. DEN PATTAYA – BANGKOK - PRAHA
Transfer na letiště v Bangkoku, odlet do Prahy.

15. DEN PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

+ Přidat výlet nebo prodloužení
O hotelu

O hotelu
Popis
resort je tvořen nízkopodlažními budovami, které jsou zasazeny v krásné upravené tropické
zahradě. Vybrat si můžete ze 133 vkusně zařízených pokojů, apartmánů či bungalovů, z nichž se
většinou budete moci potěšit výhledem do svěží zahrady či na bazén. Centrum letoviska Pattaya
je vzdáleno přibližně 5 minut chůze od hotelu a klientům tím poskytuje mnoho možností zábavy,
stravování v místních restauracích či nákupu v některém z obchodů. V základní nabídce jsou
pokoje superior, za příplatek je na vyžádání možný bungalov v zahradě nebo pokoj s větší
rozlohou deluxe. Pro rodinu s 2 dětmi je ideální suite, kde je k dispozici ložnice a obývací část s
rozkládacím gaučem.
Vybavení
restaurace s thajskou a mezinárodní kuchyní, bar u bazénu s bohatým výběrem osvěžujících
koktejlů, pokojový servis, konferenční místnost, čistírna, salon krásy, připojení k internetu za
poplatek, směnárna, krejčovství
Pláž
písčitá pláž je od hotelu vzdálena přibližně 400 metrů, lehátka a slunečníky na pláži jsou za
poplatek
Sport a zábava
venkovní bazén, široká nabídka vodních sportů na pláži. Centrum letoviska Pattaya nabízí

spoustu příležitostí k zábavě.
Stravování
snídaně, možnost stravování a la carte v hotelové restauraci
Vybavení pokojů
nastavitelná klimatizace, koupelna s WC a vanou či sprchovým koutem, TV se satelitními
programy, telefon, minibar, vysoušeč vlasů, trezor, balkon
Program Termíny a ceny

Termíny a ceny
Termín

Hotel

Stav

26. 1. - 9. 2. 2019

Sunshine Garden

uzavřeno

15 dní
/ 12
nocí

1

57 990,-

Objednat

23. 2. - 9. 3. 2019

Sunshine Garden

uzavřeno

15 dní
/ 12
nocí

1

53 890,57 990,-

Objednat

2. 11. - 16. 11. 2019

Sunshine Garden

volno

15 dní
/ 12
nocí

1

53 890,57 990,-

Počet
Osoby
dní

Cena

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha s přestupy
leteckou přepravu Chiang Mai – Bangkok
letištní taxy
12x ubytování v hotelech 3* – 4* (2 noci v Bangkoku se snídaní, 5 nocí v severním Thajsku s
plnou penzí, 5 nocí se snídaní v Pattayi
v termínu 23.12. - 02.01.2019 - 9x ubytování v hotelech 3*-4* (2 noci v Bangkoku se snídaní, 5
nocí v severním Thajsku s plnou penzí, 2 noci se snídaní v Pattayi)
program, transfery klimatizovanými minibusy - vstupy dle itineráře
česky mluvícího průvodce v rámci poznávací části (min. 12 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje:
fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh
spropitné 20,– USD

Další informace:
Změna programu vyhrazena.

Informace o ceně:
Minimum: 12 osob
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, fakultativní výlety.
Termíny jsou operovány s leteckou společností Emirates na trase Praha - Dubaj - Bangkok - Dubaj Praha.
Rozložení pobytu: u pobytu na 12 nocí Bangkok 2 noci, okruh severním Thajskem 5 nocí, pobyt u moře 2
nocí.

Chcete zájezd upravit nebo zpracovat jako individuální cestu?
Máte zájem o dovolenou, ale nemáte teď čas řešit detaily?
Pošlete nám kontakt a napište, kdy se vám máme ozvat. Rádi vám poradíme.

O hotelu Mapa
Termíny a ceny Výlety a prodloužení

Kontakt
tel 233 377 711
fax 233 777 716
info@esotravel.cz
skype labudova.exotika
po - pá 9:00 - 18:00
Korunovační 22
170 00 Praha 7
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