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Okruh thajskou historií až k hranicím s Myanmarem s poznáním zapomenutého kouta světa starých
monských zvyků. Putování završíte odpočinkem u moře.

TERMÍNY A CENA

kombinace historických míst a tropické přírody od Bangkoku až k hranicím Myanmaru
atmosféra starých časů svébytné monské kultury
profesionální znalost a přístup našich česky mluvících průvodců
ideální okruh pro milovníky poznání s možností relaxace na pláži v druhé polovině zájezdu

Itinerář zájezdu
1. DEN ODLET Z PRAHY DO BANGKOKU

2. DEN PŘÍLET DO BANGKOKU
Snídaně v letadle, 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. Návrat do hotelu, nocleh.

4. DEN PLOVOUCÍ TRHY
Brzký ranní odjezd, po cestě zastávka na solankách, kde se vyrábí mořská sůl, pokračujeme na trh na
kolejích Mae Klong ve městě Samut Songkhram. Projížďka loďkami po kanálech na plovoucí trhy
Damnoen Saduak. Zdejší plantáže a sady tu sousedí s labyrintem úzkých vodních kanálů, po kterých
plují bárky obtěžkané ovocem a zeleninou, které řídí místní ženy v typických slaměnných kloboucích.
Celé místo je prodchnuto úžasnou atmosférou. Po obědě jízda lanovou dráhou a prohlídka paláce
Phanakorn Kiri. Transfer do hotelu v Petchaburi, po cestě zastávka a prohlídka týkového chrámu
Marvekhathaiyawan, ubytování, večeře, nocleh.

5. DEN MOST PŘES ŘEKU KWAI
Snídaně. Odjezd do Kanchanaburi, kde si prohlédnete most přes řeku Kwai s nechvalně známou
železnicí smrti, kterou za druhé světové války postavili za nelidských podmínek britští váleční zajatci.
Okolnosti stavby popsal ve svém legendárním románu spisovatel Pierre Boulle. Návštěva hřbitova
spojeneckých zajatců. Po obědě navštívíte sloní vesnici, kde uvidíte koupele slonů. Následuje odjezd do
Národního Parku Sai Yok k vodopádům, spojený s koupáním a plavbou na raftech. Ubytování v hotelu na
řece Kwai, večeře, nocleh.

6. DEN DOTEK PRADÁVNÉ BARMY
Snídaně. Návštěva termálních pramenů s možností koupání. Příjezd do Sangkhlaburi – zapomenutého
městečka u barmských hranic. Městečko se dělí na 2 části – Nové Sangkhlaburi, které obývají převážně
Laosané, Thajci a Kareni, a Staré Sangkhlaburi, které obývají výhradně Monové. Monové se přistěhovali
na toto území z Barmy na konci 19. století. Městečko si dodnes uchovává atmosféru starých časů.
Zpestřením programu bude projížďka na bambusových raftech po jezeře. Po obědě navštívíte čedí
Putthakaya a klášter Wang Wiwekaram, nejvýznamnější památky svébytné monské architektury.
Následuje projížďka lodí k chrámu, který byl zatopen přehradním jezerem. Ubytování, večeře, nocleh.

7. DEN PRŮSMYK PEKELNÉHO OHNĚ
Snídaně. Po snídani pěší přechod ze Sangkhlaburi po ohromujícím 400 m dlouhém dřevěném mostu,
nejdelším v Thajsku, nad přehradou až do samotné vesnice Monů. Po obědě odjezd k průsmyku
Pekelného ohně Hell Fire Pass. Procházka džunglí, uvidíte zbytky původní železnice smrti. Návštěva
muzea s filmem o tvrdých podmínkách zajatců a asijských dělníků stavějících železnici. Přejezd k
prohlídce krápníkové jeskyně Lawa. Transfer do hotelu, večeře, nocleh.

8. DEN SÍDLO DÁVNÝCH KRÁLŮ AYUTTHAYA, VODOPÁDY ERAWAN
Snídaně. Po snídani odjezd do národního parku Erawan. Návštěva sedmistupňového a dva kilometry
dlouhého vodopádu, kde v jednom z jezírek rybičky dělají přírodní pedikúru a každý stupeň nabízí zcela
jinou podívanou, možnost koupání. Po obědě odjezd do Ayutthayi, která zastávala roli hlavního města
království Siam. Navštívíte chrám Wat Chai Wathanaram. Ubytování, večeře, nocleh

9. DEN CHRÁMY ZTRACENÉ V DŽUNGLI
Snídaně. Dnes navštívíte chrám Wat Mahathat, ve kterém se nachází symbol Ayuthaye – hlava budhy
částečně zarostlá v kmeni stromu. Následuje chrám Wat Pra Sri Sanpet, který byl hlavní náboženskou

stavbou ayuthayské říše a lze ji přirovnat k dnešní funkci chrámu Smaragdového Budhy v Bangkoku. V
sousedství se nachází folklórní tržnice, možnost ochutnávky místních produktů. Po obědě uvidíte jediný
chrám, který nebyl poničen v průběhu barmské války Wat Napramain. V odpoledních hodinách odjezd do
Bangkoku, přejezd do letoviska Pattaya (popř. do jakéhokoliv jiného letoviska dle výběru z tohoto
katalogu). Ubytování v hotelu, koupání, volno.

10. - 13. DEN LETOVISKO PATTAYA
Snídaně. Volný čas. Po domluvě s delegátem doporučujeme fakultativní výlety do tropické zahrady Nong
Nooch Village, večerní Alcazar či Tiffany, celodenní výlet na korálový ostrov Ko Larn, popř 80 km
vzdálený ostrov Ko Samet.

14. DEN PATTAYA - BANGKOK - PRAHA
Po snídani transfer z vaší finalní destinace zpět na letiště do Bangkoku, odlet do Prahy.

15. DEN PŘÍLET DO PRAHY
Přílet do Prahy.

+ Přidat výlet nebo prodloužení
O hotelu

O hotelu
Popis
příjemný hotelový komplex se skládá ze tří budov, hlavní osmipatrové a dvou nižších
čtyřpatrových budov, kde se nachází celkem 277 pokojů typu superior, deluxe a junior suite. V
základní nabídce jsou standard pokoje v nejnovější budově u bazénu. Leží v oblasti Jomtien
Beach v blízkosti živé přímořské promenády s výhledem na každodenní západ slunce, ve
vzdálenosti asi 10 minut cesty taxíkem od centrální části letoviska Pattaya.
Vybavení
klientům je k dispozici restaurace, kavárna, bar u bazénu, konferenční místnost, herní místnost,
obchod se suvenýry a trezory na recepci. Dále se zde nabízí možnost využití dvou menších
bazénů (lehátka a slunečníky zdarma), sauny a fitness centra.
Pláž
písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře je od hotelu vzdálena přibližně 80 metrů, lehátka a
slunečníky na pláži jsou za poplatek. Pláž je od hotelu oddělena místní komunikací a
promenádou lemovanou palmami.
Sport a zábava
široká nabídka vodních sportů na pláži. Centrum letoviska Pattaya nabízí spoustu příležitostí k
zábavě.
Stravování
snídaně formou bufetu

Vybavení pokojů
koupelna s WC, klimatizace, minibar, SAT-TV, malý balkon s bočním nebo přímým výhledem na
moře
Program Termíny a ceny

Termíny a ceny
Termín

Hotel

Stav

9. 2. - 23. 2. 2019

Sea Breeze Resort

volno

15 dní
/ 12
nocí

1

52 990,56 990,-

9. 3. - 23. 3. 2019

Sea Breeze Resort

volno

15 dní
/ 12
nocí

1

55 990,-

16. 11. - 30. 11. 2019

Sea Breeze Resort

volno

15 dní
/ 12
nocí

1

52 990,56 990,-

Počet
Osoby
dní

Cena

Cena zahrnuje:
leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha
letištní taxy
12x ubytování v hotelech 3* – 4*
stravování: 2 noci v Bangkoku se snídaní, na okruhu 6 obědů a 5 večeří, v průběhu pobytové části
snídaně
program, transfery klimatizovanými minibusy
veškeré vstupy dle itineráře
česky mluvící průvodce (min. 12 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje:
fakultativní výlety
pojištění léčebných výloh
spropitné 20 USD

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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