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De la 1245 €  
+ 599 euro (taxe de aeroport) 

 

9 zile - Avion 
  

D A T A  D E  P L E C A R E :   

29.12.2018 

 

P R E Ţ U L  I N C L U D E :  
 Bilet de avion Bucureşti – Bangkok si 

Krabi – Bucureşti,  zboruri  cu escala 

operat de Qatar Airways (orarul de 

zbor se poate modifica);  

 Taxele de aeroport ; 

 Bilet de avion Bankgok – Krabi; 

 Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispozitie conform 

programului; 

 7 nopţi de cazare  cu mic dejun   în 

hoteluri de 4* : 3 nopţi în Bangkok şi 4 

nopţi în Krabi; 

 Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program; 

 Taxele de intrare la obiectivele 

turistice menţionate în program ;  

 Asigurare medicală de călătorie şi 

storno; 

 Ghizi locali; 

 Conducător de grup român. 

 

 

Grup minim 20 pers. 

Pentru grupuri mai mici de 20 de 

persoane, pretul se va recalcula. 

 

Program 
 

 Ziua 1. ( 29.12) Plecare din București  

 Călătoria noastră începe de pe Aeroportul Internațional Otopeni București, 

de unde ne îmbarcăm pentru zborul spre Bangkok. 
 

 Ziua 2 . (30.12)  Sosire in Bangkok 

 Aterizăm pe Aeroportul Internațional din Bangkok, de unde avem transfer la 

Furama Silom Hotel 4* (Superior Plus) sau similar, la care ne vom caza pentru 

următoarele zile. 

 

 Ziua 3 . (31.12) Bangkok - Templele Wat Trimitr , Wat Pho , Wat 

Benchamabophit 

 Ne propunem să fim matinali și să nu pierdem nicio secundă din această 

vacanță, așa că, după micul dejun pornim spre centrul orașului Bangkok, pentru 

a vizita Palatul regal, unul dintre cele mai vizitate puncte de atracție din oraș, un 

complex de temple, palate și clădiri oficiale, folosite în prezent de familia regală 

pentru evenimentele oficiale. Următorul pe lista de nestemate ale capitalei 

Bangkok este Templul Wat Benchamabophit, a cărui construcție a început în 

anul 1899, la ordinele Regelui Chulalongkorn. În timpul vizitei la Templul Wat 

Trimit, vom avea ocazia să admirăm cea mai mare statuie de aur din lume, 

reprezentându-l de Buddha, de aici și numele alternativ al templului: Templul 

Buddha de Aur. Vom vizita în continuare Templul Wat Pho, denumit și Templul 

lui Buddha Înclinat, cel mai mare și mai vechi templu din Bangkok, unde vom 

regăsi una dintre cele mai mari statui ale lui Buddha. 

Seara vom sărbători optional trecerea în noul an cu o gală festivă de Revelion. 

Cazare în Bangkok. 

 

 Ziua 4. (01.01) Bangkok – Damnoen – Bangkok 

 După micul dejun, facem o excursie opțională la Damnoen Saduak, bazarul 

plutitor faimos în toată lumea, ce oferă o scene exotice numai bune de 

fotografiat. Vom pluti cu barca printre standurile cu bunătăți de la fructe și 

legume proaspete, până la condimente și obiecte de artizanat – locul ideal 

pentru a alege un suvenir autentic thailandez. Facem un popas pentru a lua 

masa de prânz, apoi continuăm excursia. Mergem la o tabără cu elefanți, o izită 

ce ne va binedispune cu siguranță. În religia budistă, elefantul este un simbol al 

înțelepciunii, așadar, aceste animale sunt tratate aici cu grijă și respect. 

Cazare la hotel în Bangkok. 

 

 Ziua 5. (02.01) Bangkok – Krabi 

  După micul dejun, avem transfer la Aeroportul din Bangkok, de unde ne 

vom îmbarca pentru un zbor intern spre Insula Krabi. Cazare în Krabi la Hotel 

Krabi La Playa Resort 4* (Superior) sau similar. 

 

 Ziua 6. (3.01) Krabi – Phang Nga Bay 

 Luăm micul dejun, apoi facem o excursie opțională la Phang Nga Bay, ce se 

întinde pe o lungime de 400 km pătrați, între insula Phuket și Peninsula Malay 

din sudul Thailandei.  Zona este protejată încă din anul 1981, făcând parte din 
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Parcul Național Ao Phang Nga. Pe insulă se află stânci de calcar și peșteri, precum 

și situri arheologice.  Masa de prânz este inclusă în prețul excursiei. Cazare la 

hotel în Krabi. 

 

 Ziua 7. (4.01) Krabi – Phi Phi & Bamboo Islands 

       Azi ne așteaptă o excursie optionala la insulele Phi Phi și Bamboo, cu plaje 

superbe la Marea Andaman, ce te vor face să te simți ca în Paradis. Aceste plaje 

au fost suprasaturate de turiști încă de la apariția peliculei The Beach (Plaja), 

filmările având loc pe insula Phi Phi, mai exact pe plaja Maya Bay. Apa cristalină 

este numai bună pentru sporturi nautice precum snorkelling, scufundări sau 

chiar plimbări cu barca. Cazare la hotel în Krabi. 

 

 Ziua 8. (5.01)  Krabi – Zi liberă 

       După micul dejun, ne mai rămâne puțin timp limber în care ne putem plimba 

pe îndelete după pofta inimii. Ai putea merge la shopping pentru a găsi cele mai 

alese suveniruri pentru cei dragi. Te mai poți opri undeva petru o ultimă 

experiență culinară. După-amiaza, ia-ți la revedere de la plajă și peisajele 

superbe din Krabi, relaxează-te pe o plajă și admiră apusul de Soare în timp ce te 

delectezi 

 

 Ziua 9. (6.01) Krabi – București  

       Transfer de la hotel la Aeroportul din Krabi, de unde ne vom îmbarca pentru 

zborul spre București. 

 

B I N E  D E  Ş T I U T  
 Autorităţile vamale îşi rezervă dreptul de a refuza intrarea pe teritoriul statului a oricărei 

persoane care nu prezintă suficientă încredere chiar dacă aceasta a obţinut acordul pentru 

obţinerea vizei turistice. Agenţia de turism nu poate fi făcută răspunzătoare pentru astfel de 

situaţii ce nu pot fi depistate anterior plecării. Turistul îşi asumă riscurile de a-i fi refuzată 

intrarea şi de aceea este obligat să informeze agenţia asupra oricărui incident petrecut 

vreodată în afara graniţelor României, precum şi asupra oricărei tangenţe pe care o are cu 

statele în care are loc desfăşurarea programului. 

 Minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi să iasă din ţară: să 

călătorească cu cel puţin un adult însoţitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinţi (sau al 

părintelui care nu-i însoţeşte) legalizat la notariat; adultul care-i însoţeşte, în cazul în care 

acesta nu este unul dintre părinţi, trebuie să aibă cazier judiciar pe care să-l prezinte la 

frontieră). 

 Programul acţiunii poate fi modificat de către conducătorul de grup, ca ordine de 

desfăşurare sau se pot înlocui unele obiective sau hoteluri în funcţie de anumite situaţii 

speciale. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de transport este cea oficială pentru Thailanda. 

 Obiectivele menționate în tururile panoramice cu autocarul se vizitează doar pe exterior. 

 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de 

amplasarea sau aspectul camerei se rezolva de către turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din hotel sau din cameră, hotelierul poate solicita taxe 

suplimentare (minibar/frigider, seif etc.); în momentul sosirii la hotel solicitaţi 

recepţionerului să vă informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autorităţile locale pot solicita o taxă de genul taxei de staţiune. Aceasta se va achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a schimba compania aeriană cu anunţarea prealabilă a 

turiştilor. 

 Preţurile sunt valabile pentru un număr limitat de locuri la zbor, după epuizarea cărora, 

turiştii vor putea să îşi dea acceptul pentru achitarea diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic. 

 Aşezarea în autocarele / microbuzele folosite în program se face în ordinea înscrierii, 

începand cu bancheta a doua; 

 Se acceptă partaj în cameră dublă la înscriere, iar dacă nu se închide, se va plăti suplimentul 

de single. 

 

 

 

 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 
 taxă de viză pentru Thailanda: 

aprox. 55 euro/pers. (care se va 

achita la sosirea pe aeroportul din 

Bangkok)  

 Bacşişurile pentru ghizi locali şi 

şoferi (se achită la faţa locului); 

 Excursiile opţionale sunt calculate  

pentru grup minim de 10 

persoane; 

 Alte servicii decât cele menţionate 

în program; 

 Taxa de ieşire din  ţară, dacă se 

aplică; 

 Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

 

S U P L I M E N T E  S I  
E X C U R S I I  O P T I O N A L E   
 Supliment de single 475 € 

 Cina Festiva Revelion  115 €/pers. 

(optional se alege la inscriere) 

 Cina Thai & Dans Clasic in Silom 

30 €/pers. 

 Cina si spectacol la Teatrul din 

Bangkok - Siam Niramit  60 

€/pers. 

 Excursie Jumatate de zi la 

Damnoen Saduak –Piata  

Plutitoare  35 €/pers. 

 Excursie jumatate de zi pe canalul 

Krung Thep din inim Bangkokului 

40 €/pers. 

 Excursie de 1 zi in Phang Nga Bay, 

Insula lui  James Bond 50 €/pers. 

 Excursie de 1 zi cu ambarcatiune 

de viteza pe Insula Phi Phi 70 

€/pers. 

 

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  
O B Ţ I N E R E A  V I Z E I :  
 
 pașaport valabil minim 6 luni de 

la data încheierii călătoriei; 

 1 fotografie tip pașaport; 
 

N O T E :  

 Oferta este calculată pe baza 

parităţii EUR/USD de  1/1,2; în 

situaţia modificării cu mai mult de 

5% a acestei parităţi, agenţia îşi 

rezervă dreptul de a ajusta tariful. 

 În cazul neobţinerii vizei se reţin 

penalizările aferente serviciilor 

comandate la momentul aplicării 

pentru viză. 

 Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de 

aeroport şi a taxei de viză, în cazul 
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A B C D 
PELLERIN PLUS BEST DEAL 

Reducere 250 € 

PROMO 

Reducere 100 € 

STANDARD + 

Reducere 50 € 

1495€ 
+ 599 € (taxe de aeroport)  

1245 €  
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1345 € 
+ 599 € (taxe de aeroport) 

1445 € 
+ 599 € (taxe de aeroport) 

P R E T  D E  P E R S O A N A  I N  C A M E R A  D U B L A  

 

 Avans 25% la înscriere; 

 Diferenţa de plată până la 35 de 

zile înainte de data plecării; 

 GRATUIT - asigurare medicală 

premium; 

 GRATUIT – transfer privat          

dus – întors la Aeroportul Otopeni 

pentru turiştii cu domiciliul în 

Bucureşti sau GRATUIT transfer 

dus – întors, din oraşul tău către 

Aeroportul Otopeni 

 GRATUIT – înfoliere bagaj în 

Aeroportul Otopeni (1 piesă de 

persoană)  

 ATENTIE!   LOCURI LIMITATE!  

 

 Avans 50% la 

înscriere; 

 Diferenţa de plată 

pâna la 60 de zile 

înainte de data 

plecării; 

 Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 Oferta este valabilă 

până la 01.09.2018. 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Avans 30% la 

înscriere; 

 Diferenţa de plată 

până la 60 de zile 

înainte de data 

plecării; 

 Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 Oferta este valabilă 

până la 01.10.2018. 

 ATENTIE!   LOCURI 

LIMITATE! 

 

 

 

 Avans 25% la 

înscriere; 

 Diferenţa de plată 

până la 35 de zile 

înainte de data 

plecării; 

  Nu se cumulează cu 

alte reduceri; 

 

 

S U P L I M E N T E  
 Supliment de single 475 € 

 Supliment Cina Revelion 115 €/pers. 

 

 

 

Vă mulțumim că ați petrecut o vacanță superbă alături de Christian Tour! 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii. 


