Prinde gustul Thailandei in Chiang Mai & Krabi

Thailanda este o destinație perfectă pentru orice tip de călător. Știm asta după zeci de vizite făcute
de noi și după nenumăratele trasee create prin vechiul Siam. Așa am învățat că nu toate plajele din
Thailanda sunt la fel de frumoase sau libere precum în vederile poștale și ca cele mai frumoase
temple buddhiste și bazare de noapte se găsesc în Chiang Mai, oraș denumit capitala de Nord a
țării.

Chiar dacă ești la prima vizită în Thailanda sau ai mai fost cu altă ocazie, te invităm să mergi pe
mâna noastră ca să prinzi gustul Thailandei în acest circuit de 9 zile. Începem în zona de Nord a
Thailandei, unde vom descoperi orașul Chiang Mai și împrejurimile sale. Este locul ideal pentru o
incursiune în cultura thailandeză și vom avea grijă să aveți parte de experiențe autentice ieșind din
traseul clasic. O vizită alături de un ghid local la un superb templu buddhist puțin vizitat de turiști, o
cină cu lecție de gătit la o familie de localnici în propria lor casă de lemn în stil Lanna sau un tur

culinar prin bazarul de noapte vă vor deschide apetitul pentru superba Thailanda. A doua parte a
excursiei vă poartă pașii în sudul țării, în regiunea Krabi pentru un sejur de 5 nopți. De ce Krabi și
nu Phuket, Samui sau Pattaya? Din Krabi aveți acces facil către cele mai frumoase insule ale
Thailandei și vă puteți deplasa în fiecare zi pe o altă mică insulă sau la altă plajă pentru snorkeling
și relaxare. Peisajul spectaculos creat de stâncile de calcar din Krabi și atmosfera relaxată din
Ao Nang sunt ingredientele care completează perfect acest circuit în care dorim să vă arătăm o
imagine a Thailandei cât mai autentică.

Detalii oferta
22-11-2019 pana la 01-12-2019 - 1,490.00 Euro
Tip activitate: Discover
Durata circuit: 10
Grup: intre 15 si 20 persoane
Locuri disponibile: 20
Grad de dificultate: Moderat

Experiente incluse in oferta
Descoperă farmecul artei buddhiste într-un tur ghidat printre templele din Chiang Mai
Feel like a local in piața Warorot din Chiang Mai
Urcă cele 309 trepte până la templul Doi Suthep
Simte atmosfera plină de viață, gustă din mâncarea delicioasă și caută chilipiruri în bazarul de
noapte din Chiang Mai
Gătim și cinăm la o familie de localnici într-o casă Lanna
Respiră frumusețe imbatabilă într-un tur “island hopping” in Krabi

Itinerariu

ZIUA 1 - BUCUREȘTI – DOHA – CHIANG MAI
Plecare la ora 12:15 spre Thailanda cu compania Qatar Airways. Sosire la 18:00 în Doha și
scurtă escală. Plecare la ora 20:10 spre Chiang Mai. Se călătorește în timpul nopții.

ZIUA 2 - SOSIRE IN CHIANG MAI
Sosire la ora 06:00 în Chiang Mai. După formalitățile de intrare în țară, transfer la hotel în
Chiang Mai să ne lăsăm bagajele. Pornim în explorarea orașului și templelor alături de un ghid
local. Trecem prin zone rezidențiale, piețe, străzi principale și simțim vibrația orașului
observând viața de zi cu zi a localnicilor. Ne plimbăm prin piața Warorot, faimoasa pentru
varietatea de specialități și produse. Continuăm cu mânăstirea Doi Suthep, situată pe muntele

cu același nume și la 15 km distanța de Chiang Mai. Aici se găsește unul dintre cele mai
importante temple budhiste din Thailanda și pentru a ajunge la el trebuie să urcăm 309 trepte.
Vom admira superba priveliște asupra orașului Chiang Mai înainte de a continua spre oraș. Ne
oprim să vizităm unele dintre cele mai frumoase temple: Wat Phra Singh și Wat Suan Dok.
Seara o petrecem în Chiang Mai Night Bazaar și Food Night Market unde încercăm street food
thai food.
Cazare: Bodhi Serene 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiența: ziua caută cel mai frumos templu buddhist din Chiang Mai și seara caută cea
mai gustoasă supă Khao Soi din bazar

ZIUA 3 - CHIANG MAI
Opțional o zi dedicată interacțiunii cu elefanții, animale sacre și foarte iubite în Thailanda. Veți
putea vizita o fermă de elefanți unde veți afla multe lucruri inedite despre viața acestora,
despre legătura strânsă a lor cu mahout-ul și despre modul în care au fost folosiți elefanții în
Nordul Thailandei. Veți putea să le dați de mâncare, să le faceți baie în râu și să vă jucați cu ei.
După-amiază evadăm din agitația orașului și ne îndreptăm către periferie, unde o casă Lanna
așteaptă să fie explorată. Petrecem timpul cu o gazdă caldă și primitoare, experimentăm
cultura și tradițiile Lanna explorând casa și livada. Gătim tradițional cu ingrediente culese din
grădină. Ne așezăm și admirăm lumina frumoasă a apusului care se lasă peste satul Lanna, în
timp ce savurăm cina nord thailandeză. Acesta este modul perfect în care încheiem seara, și ne
întoarcem la hotel.
Cazare: Bodhi Serene 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun și cina
Experienta: gătim și cinăm la o familie de localnici într-o casă Lanna

ZIUA 4 - CHIANG MAI
Zi liberă în Chiang Mai pentru activități opționale.
Iubitorii de adrenalină pot încerca turul Flight of the Gibbon, unde adrenalina o să fie la nivel
maxim. Dacă sunteți pasionați să decoperiți alte culturi, o excursie la triburile de munte este
perfectă. Învățați cum să selectați produsele la piață și să gătiți Thai, luând o lecție de gătit la
o școală locală. Sau faceți o plimbare cu bicicleta de-a lungul râului Ping, decoperind locurile
ascunse ale orașului. Urșii panda și urșii koala așteaptă să fie vizitați la Grădina Zoologică din
Chiang Mai. Nu puteți pleca din Chiang Mai fără să încercați un masaj tradițional thailandez la
unul dintre centrele specializate din oraș.
Seara liberă pentru plimbare prin bazarul de noapte din Chiang Mai.
Cazare: Bodhi Serene 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiența: explorează și simte spiritul locului, bucură-te de timp liber

ZIUA 5 - CHIANG MAI - KRABI
Astăzi ne îndreptăm spre relaxare. Suntem transferați la aeroport pentru zborul către Krabi.
Sosire în Krabi și transfer la hotel. Începem sejurul la plajă pentru 5 nopți. Seara ieșim la o
plimbare prin Ao Nang, stațiunea principală din Krabi unde găsim tarabe cu mâncare,
restaurante, saloane de masaj și numeroase magazine și baruri pentru toate gusturile.
Cazare: Holiday Inn 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Zbor: Chiang Mai-Krabi
Experiența: descoperă atmosfera de seara din Ao Nang

ZIUA 6 - KRABI
Suntem în Krabi, faimos pentru plajele sale fine, insule uluitoare, păduri tropicale, recifuri de
corali și apusuri spectaculoase. Avem o zi încântătoare, plecând într-o excursie cu barca în
paradis, înnotând, facând snorkeling, răsățându-ne la soare și respirând frumusețe imbatabilă.
Un island hopping printre insulele Phra Nang Cave, Tup Island, Chicken Island și Poda Island.
Așteptați-vă la soare din plin, o varietate bogată de corali și pești, ape cristaline, plaje cu nisip
alb presarate cu cocotieri.
Cazare: Holiday Inn 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun și prânz
Experiența: islands hopping

ZIUA 07-10 - 3 ZILE IN KRABI
Zile libere pentru plajă și relaxare sau activități opționale în Krabi. Printre locurile
recomandate în apropiere de Krabi se află Railay Beach, insulele Phi Phi, Kong, Poda. În
fiecare zi vom putea face excursii cu bărci de viteză sau bărci tradiționale cu botul lung la
insulele din jur, toate fiind foarte potrivite pentru scufundări sau snorkeling.
Cazare: Holiday Inn 4* sau similar
Nivel cazare: superior
Mese: mic dejun
Experiența: relaxare și explorare, bucură-te de timp liber

ZIUA 11 - KRABI – DOHA - BUCUREȘTI
Dimineața devreme transfer la aeroport pentru zbor cu plecare la ora 08:00 din Krabi spre
Doha. Sosire în Doha la ora 11:50. Scurta escală până la ora 16:10 când se pleacă spre
București. Sosire la ora 20:30.

Servicii incluse

Cost
Persoană în cameră dublă: 1.499 Euro
Persoană în cameră single: 1.870 Euro
Grup minim de 20 persoane. În cazul în care grupul minim nu se realizează, excursia se
anulează sau tariful se recalculează.
Bilete de avion
22.11.2019
București - Doha 12:15 - 18:00
Doha - Chiang Mai 20:10 - 06:00
01.12.2019
Krabi - Doha 08:00 - 11:50
Doha - București 16:10 - 20:30
------------24.01.2020
București - Doha 12:15 - 18:00
Doha - Chiang Mai 20:10 - 06:00
02.02.2020
Krabi - Doha 08:00 - 11:50
Doha - București 16:10 - 20:30
Cazare
8 nopți de cazare la hoteluri de 4 *:
3 nopți Chiang Mai
5 nopți Krabi
Mese
Mese: mic dejun în fiecare zi, 1 prânz și 1 cina
Experiente locale
Feel like a local în piața Warorot din Chiang Mai
Urcă cele 309 trepte până la templul Doi Suthep
Gătim și cinăm la o familie de localnici într-o casă Lanna
Respiră frumusețe imbatabilă într-un islands hopping în Krabi

Detalii servicii
Pachetul include:
Bilete de avion cu Qatar Airways pe ruta: București – Chiang Mai și Krabi – București,
via Doha
Bilet de avion companie locală: Chiang Mai - Krabi
Toate taxele de aeroport și taxa de bagaje pentru aceste zboruri
8 nopți de cazare la hoteluri de 4 *:
3 nopți Chiang Mai
5 nopți Krabi
Mese: mic dejun în fiecare zi, 1 prânz și 1 cina
Experiențe locale:
Feel like a local în piața Warorot din Chiang Mai
Urcă cele 309 trepte până la templul Doi Suthep
Gătim și cinăm la o familie de localnici într-o casă Lanna
Respiră frumusețe imbatabilă într-un islands hopping în Krabi
Toate transferurile și vizitele incluse în itinerariu cu transport privat
Vizitele și excursiile așa cum sunt menționate în program
Servicii de ghizi locali în limba engleză pe durata excursiilor
Însoțitor de grup
TVA
Pachetul nu include:
Taxa de viză Thailanda: 35 Euro/persoană (se obține din țară înainte de plecare)
Asigurarea medicală recomandată
Asigurarea storno opțională, se încheie în aceeași zi cu contractul turistic
Bacșișul pentru ghizii și șoferii locali
Alte mese în afara celor menționate în program
Alte excursii și activități opționale
Acte necesare pentru obținerea vizei de Thailanda:
PAȘAPORTUL ELECTRONIC SAU PAȘAPORTUL SIMPLU valabil cel puțin 6 luni de la
data terminării călătoriei. Nu se acceptă pașaportul temporar.
1 fotografie tip pasaport
adeverință de salariat
extras de cont bancar actualizat

Informatii utile

Conditii de inscriere
Modalitatea de plată a pachetului este:
Avans de 50% din valoarea excursiei în momentul înscrierii.
Plata integrală cu cel târziu 30 de zile înainte de data plecării.

Conditii de anulare
În cazul în care turistul renunță din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul
prezentului contract, se vor percepe următoarele penalizări:
a) 25% din tariful pachetului de servicii, dacă renunțarea se face cu mai mult de 46 de zile
calendaristice înainte de la data plecării;
b) 50% din tariful pachetului de servicii, dacă renunțarea se face în intervalul 45-30 de zile
înainte de data plecării;
c) 100% din prețul pachetului de servicii, dacă renunțarea se face într-un interval mai mic de
30 zile înainte de plecare sau pentru neprezentarea la program.
Documente de calatorie
Documente de călătorie:
Documentele necesare călătoriei: pașaport valabil cel puțin 6 luni de la data întoarcerii.
Asigurarea medicală nu este obligatorie dar este recomandată. Informații
suplimentare: www.politiadefrontiera.ro.
În funcție de anumite situații speciale, programul poate fi modificat de conducătorul de
grup, fără însă a aduce prejudicii structurii de bază a programului.
Agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la punctele de frontieră de a
primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu.
Documente pentru minori:
MINORII trebuie să îndeplinească condiții speciale pentru a călători în străinătate.
Conform Legii nr. 248/20.07.2005, minorii însoțiți de ambii părinți trebuie să
îndeplinească aceleași condiții ca și aceștia pentru a călători în străinătate. În cazul în
care unul dintre părinți poartă alt nume decât minorul, este necesară prezentarea
certificatului de naștere a minorului
Minorii însoțiți doar de unul dintre părinți trebuie să prezinte la frontiera română
declarație notarială de acord a părintelul care NU călătorește. În cazul părinților
divorțați sau decedați, se prezintă hotărârea judecătorească definitivă prin care minorul
este încredințat părintelui împreună cu care călătorește, sau după caz certificatul de
deces
Minorii încredințați unor adulți, alții decât părinții sau ocrotitorii legali, trebuie să fie în
posesia declarațiilor notariale ale ambilor părinți, iar adultul împuternicit trebuie să
prezinte certificat de cazier judiciar. Informații suplimentare: www.politiadefrontiera.ro.
Informatii cazare
Clasificarea pe stele a hotelurilor este cea atribuită oficial de Ministerul Turismului local. Ca
atare, facilitățile comune și cele ale camerelor sunt conforme cu standardele locale.

