Klenoty juhovýchodnej Ázie
Thajsko – Malajzia - Singapore
termín: 18. február – 4. marec 2018 / 15 dní

Exotika v Thajsku, Malajzii a Singapúre s nádherným Adamanským morom, fanstatickým jedlom,
večne usmiatymi ľudmi a množstvom zážitkov. Bezpečné overené lokality plné života. Možnosť
oddychu, ale aj aktívneho spoznávania okolia. Najvyššie dvojičky sveta Twin Towers v Kuala
Lumpur a supermoderný Singapore s bazénom v oblakoch.

Hlavné body programu:
návšteva Bangkoku, chrámov Wat Phra Kaew a Wat Pho a plavba po rieke Chaopraya
výlet do bývalého hlavného mesta Thajska a Siamsej ríše Ayuthaya
relax na najkrajších plážach Ázie, skvelá gastronómia a pestrý thajský nočný život
výlet na filmový ostrov Phi Phi a pláž Maya Bay
prehliadka Kuala Lumpur, pohľad na mesto z Petronas Twin Towers
jedinečný Singapúr so svojou atmosférou, večerné svetelné divadlo v zálive Marina Bay
Sands, bazén v oblakoch, záhrady Gardens by the Bay

Program cesty:
18. február 2018 / 1. deň
• Odlet z Viedne do Bangkoku
19. – 22. február 2018 / 2. – 4. deň
• Prílet do Bangkoku, ubytovanie v hoteli v centre mesta. Spoznáte Grand Palace, Wat Phra Kaew
a chrám Wat Pho, kde nájdete 46 metrov dlhého a 15 metrov vysokého ležiaceho Budhu.

Nevšedný zážitok budete mať pri plavbe po rieke Chao Phraya, plávajúcich trhoch a meste
Ayathuya kam pôjdeme na celodenný výlet. Nezabuneme ani na nočný život v uliciach mesta
s vychýrenými kabaretmi v časti Pat Pong, jazdu na Tuk Tukoch, ale aj na nákupné raje v
oblastiach Sukhumvit a Siam. Kto má rád pokoj, určite ho očarí zelený Lumpini park v centre
obrovského mesta. Bangkok nikdy nespí a my budeme jeho súčasťou celé tri dni.
22. február - 28. február 2018 / 5. – 10. deň
• Dopoludňajší odlet na ostrov Phuket, ubytovanie v skvelom hoteli priamo na širokej pláži.
Nasledujúce dni sú určené hlavne na relax na čarokrásnych plážach Andamanského mora a na
spoznávanie tých najtajnejších zákutí ostrova Phuket. Počas vášho pobytu máme možnosť vybrať
sa do džungle na slonoch, alebo si urobíme celodenný výlet na filmovo slávne ostrovy Phi Phi
(vrátane zátoky Maya Bay, ktorú preslávil kultový film Pláž). Prípadne uvidíme ostrov Jamesa
Bonda a tradičnú moslimskú rybársku dedinu. Ak uprednostňujete oddych na pláži, nekonečný
relax či večernú zábavu v tých najlepších thajských disko kluboch, Phuket je miesto ako stvorené
pre vás.
28. február - 2. marec 2018 / 11. – 13. deň
• Dopoludňajší prelet z Phuketu do Malajzie a jej hlavného mesta Kuala Lumpur. Presun do
hotela v úplnom centre mesta označovanom ako KLCC. Popoludní voľný program - prehliadka
pulzujúceho centra mesta a jeho dominanty, ktorou je určite niekdajšia najvyššia stavba sveta
Twin Towers alebo ak chcete, Petronas Towers. Na druhý deň skoro ráno odchod na celodenný
výlet na čajové plantáže Kameronských výšin s neskorým večerným návratom do hotela (13
hodinový výlet). Alternatívne poznávací deň v centre Kuala Lumpur kde za návštevu určite stojí aj
nezvyčajné akvárium príamo pod Twin Towers. V podvodom tunely sa tu môžete prejsť medzi
žralokmi. Ďalší deň dopoludnia prehliadka širšieho centra mesta minibusom, na poludnie presun
na letisko, aby sme si ešte v ten deň dali skvelú večeru v Singapúre a zažili večernú atmosféru
tohto skvostného mesta.
3. marec – 4. marec 2018 / 14. – 15 deň
• Máme celý deň vychutnať si Singapúr. Nezabudnuteľný multifunkčný komplex Marina Bay
Sands pozostávajúci z troch výškových budov spojených strechou v tvare trupu lode, ktorá
zároveň slúži ako bazén pre hotelových hostí a turistická vyhliadka na Singapúr. Pokiaľ máte dosť
atmosféry mesta, pre milovníkov relaxu a plážového oddychu odporúčame prehliadku blízkeho
ostrova Sentosa. Fanúšikovia nákupov si prídu na svoje v čínsej štvrti alebo v najdrahšej ulici
sveta na Orchad road kde majú vedľa seba butiky tie najznámejšie svetové značky. Vo večerných
hodinách presun na letisko a rozlúčka so Singapúrom. Let domov je s krátkym prestupom v
Bangoku a s nadväzným priamym letom do Viedne. V ranných hodinách prílet do Viedne.

Ubytovanie – potvrdené predbežné hotely:
Bangkok / 3noci / – Legacy Express Hotel ***
- hotel v rušnom centre mesta s výbornou polohou v blízkosti všetkých atrakcií i pestrým nočným
životom
Ostrov Phuket /6 nocí/ – Sunprime Kamala Beach ****
- hotel priamo na krásnej pláži, v tichšej oblasti ostrova s výbornou stravou a veľmi príjemnou
atmosférou
Kuala Lumpur /2noci/– Impiana KLCC ****
- hotel v úplnom centre mesta s výhľadom na Twin Towers a neskutočným infinity bazénom na
streche
Singapore /1 noc/ – Penisula Excelsior ****
- overený hotel v centre Singapúru, ve pešej vzdialenosti od Marina Bay Sands

Potvrdené predbežné lety:
Viedeň – Bangkok – Phuket – Kualala Lumpur – Singpaore – Bangok - Viedeň
Číslo letu:
1 . TG 937
2 PG 275
3 MH 787
4 . AK 713
3 . TG 410
4 . TG 936

Dátum:
18FEB
22FEB
28FEB
02MAR
03MAR
04MAR

Smer:
VIE BKK
BKK HKT
HKT KUL
KUL SIN
SINBKK
BKK VIE

Odlet: Prílet: Deň:
1330 #0520 SO/PO - odlet Vieden 13:30, prílet Bangkok 5:20
1000 1125
PO
- odlet Bangkok 10:00, prilet Phuket 11:25 64
1030 1300
ST
- odlet Phuket 10:30, prilet Kuala Lumpur 49
1325 1430
PI - odlet Kuala Lumpur 13:25, prilet Singapore 14:30
2100 2220 SO
- odlet Singapore 21:00, prílet Bangkok 22:20
0130 0700 NE
- odlet Bangkok 1:30m prílet Vieden 7:00

Cena programu: 2278.00,- EUR (pri obsadení izby dvoma osobami)

Cena zahŕňa:
-

spiatočnú letenku a lokálne prelety vrátane všetkých letiskových i palivových poplatkov
diaľkové lety s TOP leteckou spoločnosťou Thai Airways, ktorá patrí medzi najlepšie na
svete
ubytovanie v 3* a 4* hoteloch vždy s raňajkami
prepravu z letiska na hotel a späť
vybrané výlety a vstupy do pamiatok
všetky vstupy do chrámov v Bangkoku
vyhliadkovú jazdu loďou v Bangoku
celodenný výlet do okolia Bangkoku

-

celodenný výlet na ostrov Phi Phi
poldňová prehliadka Kuala Lumpur
vstup na vyhliadkovú terasu Marina Bay Sands alebo do záhrad
kompexné cestovné poistenie pre každého cestujúceho s krytím až do 220 000,- EUR
asistenciu CK PROtour a slovenského sprievodcu počas celého pobytu
poistenie CK proti insolventnosti

Cena nezahŕňa:
-

stravovanie okrem raňajok
fakultatívne výlety okrem vyššie uvedených
osobné výdavky (suveníry, občerstvenie, sprepitné a podobne)

