THAILANDA – Pattaya & Bangkok
Revelion 2018

Revelion exotic combo
THAILANDA

Pattaya 5 nopţi & Bangkok 4 nopţi
Tarife de la 1.361 euro/persoana/sejur 9 nopţi
Plecare din Bucureşti, 28 decembrie

La sfârşitul anului, In Pattaya se organizează focuri de artificii spectaculoase şi petreceri pe plajă. Cel
mai cunoscut loc este digul Bali Hai. Aici se ţin spectacole diversificate, atât pentru turiştii, cât şi recitaluri de
muzică thailandeză. Celebra arteră Pattaya Beach Road este plină de oameni, de tarabe cu mâncare şi
muzicanţi. Programele de divertisment live, pregătite de autorităţile locale, va fi cu siguranţă pe placul tuturor:
dansuri thailandeze, muzică folk, petreceri pentru “numărătoarea inversă”, vor încălzi zona de plajă, dar şi
oraşul. De altfel, serile festive vor ţine pe toată perioada Sărbătorilor, de la Crăciun până după Anul Nou.
Thailanda este supranumită ţara râsului şi a iubirii și totodată una dintre cele mai populare destinaţii din
Asia de sud-est. Thailanda este un regat minunat, cu temple budiste, cu o faună sălbatică exotică şi insule
spectaculoase. Aici sunt peste 100 de parcuri naturale, din care 20 sunt marine şi numeroase plaje dintre care
cele mai cunoscute sunt: Karon Beach în Phuket, Chaweng Beach în Koh Samui, Maya Bay în Koh Phi Phi.
Multe dintre plaje din Thailanda sunt cu nisip fin şi apă limpede, adevărate cărţi poştale.
Clima Thailanda are un climat tropical cu trei anotimpuri distincte: cel călduros - din martie până în aprilie; cel
ploios din iunie până în septembrie, dar în care sunt şanse de zile însorite, şi unul răcoros din octombrie până
în februarie.
Delicii culinare Bucătăria Thai este un festin de arome şi mâncăruri fresh. Indiferent de motivul pentru care te
afli aici, abundenţa de mâncăruri delicioase te vor face să iţi doreşti prelungirea sejurului. Phathai - o
combinaţie de noodels cu creveţi şi brânza tofu, Tom Yam - supă de creveţi, Laap - carne tocată cu făină de
orez, lime, sos de peşte şi ierburi proaspete, Khao soi noodels cu curry, Som tam - o specialitate pe care o
gaseşti în toate colţurile ţării cu creveţi, papaya, sos de tomate, fasole, lime şi sos de peşte. Partea bună
atunci când iţi doreşti să te bucuri de toate deliciile acestei bucătării, este că nu trebuie să goleşti portofelul
pentru asta.
„To see and to do” – în Pattaya
Una dintre cele mai animate zone din Pattaya, este străduţa ticsită de magazine, tarabe cu mâncare stradală
şi baruri, ce mărgineşte drumul ce duce spre mare.
Unul dintre amplasamentele iconice din Pattaya este Sanctuarul Adevărului. Cu o înălţime de 105 m, în
întregime din lemn de tec, amplasamentul este un “hibrid” nici templu, nici palat, ce a fost comandat de un om
de afaceri local, care l-a transformat într-un centru al culturii, filizofiei, artei şi credinţei, fără să fie însă dedicat
unei singure credinţe.
Pentru că vă aflaţi într-un loc în care show-urile de cabaret sunt la ele acasă, nu ar trebui ratat un spectacol la
Tiffany Cabaret Show. Pentru europeni aceste spectacole sunt inedite, întrucât sunt susţinute de travestiţi,
aşa numiţii „lady boy”. Temele abordate însă, fac înconjurul lumii: de la dansuri indiene, chinezeşti, coreene, la
istoria Siamului, dans thailandez, dar şi scene inspirate de pe Broadway şi burlesc.
Piaţa Plutitoare a celor 4 regiuni, se întinde pe o suprafaţă de 100.000 m² şi adună vânzători din patru colţuri
ale Thailandei, numeroase fructe, legume, mâncare thailandeză.
Tot în Pattaya puteţi vedea marea statuie a lui Buddha, din templul Wat Phra Yai , construit în 1940 când aici
nu era decât un sat pescăresc. Statuia reprezintă un punct de interes, mai ales pentru cei interesaţi de
buddism. Aici este o practică mai puţin încurajată de autorităţi. Poţi cumpăra o colivie cu păsări, care trebuie
eliberate pentru o karma bună. Din păcate, chiar dacă sună frumos, în realitate acest lucru nu duce decât la
privarea de libertate a păsărilor.
Un alt obicei aici este de a lovi un clopot cu un băţ mare, obicei ce aduce noroc.
Pentru distracţia celor mai mici, în Pattaya sunt două mari parcuri acvatice: Water Park Ramayana şi Cartoon
Network Amazone Water Park.
Punctul de observaţie Khao Pattaya, este locul pe care îl puteţi vizita ziua sau noaptea, pentru priveliştea
asupra golfului.
Pentru aceia care doresc un loc mai retras şi nu atât de populat, pot merge la aşa numita Insulă de Coral sau
Koh Larn.

„To see and to do” – în Bangkok
Shopping – Bangkok este unul dintre cele mai ofertante oraşe din lume, în ceea ce priveşte buticurile de
suveniruri şi mall-uri cu haine şi electrocasnice.
Barurile la înălţime – savuraţi un cocktail în celebrul bar Lebua State Tower, recunoscut ca fiind cel mai mare
bar la înalţime şi în aer liber, din lume; sau la etajul 61 al hotelului Banyan Tree, unde puteţi admira oraşul din
interiorul barului Moona Bar
Street food – fără îndoială, Bangkok este locul în care trebuie să gustaţi din mâncărurile servite în stradă.
Există un adevărat cult aici pentru street food, dar pentru siguranţa ar trebui să optaţi la cele mai celebre şi
curate. Aici veţi experimenta probabil şi cea mai ieftină mâncare din lume.
Dacă vă doriţi ceva mai exclusivist, un restaurant asiatic foarte celebru aici este Nahm, al cunoscutului sef
australian David Thompson; cel care a ridicat bucătăria thai la rand de artă.
Grand Palace – Omagiile aduse regilor Siamului se pot observa în mai multe clădiri eclectice, pavilioane şi
grădini, cu 4 curţi principale. Complexul include Templul lui Budha din Smarald, birouri regale, muzee şi hale
ceremoniale dar şi fosta reşedinţa King Kama V. Fiind un loc religios, îmbrăcămintea trebuie sa fie adecvată,
cât mai sobră şi să nu lase la vedere braţele, umerii, picioarele.
Wat Pho – este localizat chiar în spatele Marelui Palat. Templul adăposteşte o celebră statuie a lui Buddha (46
de metri lăţime şi 15 metri înălţime). Templul este considerat şi prima universitate publică din Thailanda şi locul
de naştere al masajului thailandez.
Jim Thompson House – Jim Thompson este celebru antreprenor american, ce a revoluţionat în Thailanda
industria mătăsii. Casa sa din lemn de tec, era considerată un adevărat centru social al anilor 60’.
Rarinjinda Wellness Spa – este unul dintre cele mai celebre centre de masaj din Bangkok. Ar fi păcat să nu
profiţi de cât mai multe masaje. Mai ales că sunt atât de ieftine.
Sukhumvit – O locaţie exclusivistă în Bangkok, plină de cafenele, baruri, apartamente şi vile de lux. Este una
dintre cele mai animate locuri din oraş.
China Town – Cartierul chinezesc este una dintre cele mai vibrante părţi din Bangkok, o locaţie cu o bogată
identitate culturală. Pregătiţi-vă de o incursiune pe alei înguste ce miros a tămâie, praf de curry şi fructe de
mare. O încântare atât pentru un pasionat de fotografie, cât şi pentru un gurmand.
Lumpini Park – Intr-un oraş aglomerat şi înghesuit, plin de zgârie nori este un adevărat paradis verde.
Ayutthaya – Valea râului Chao Phraya River adăposteşte vechea capitală a provinciei Ayuttahaya şi face
parte din patrimoniul mondial. Este cu siguranţă una dintre cele mai interesante excursii opţionale pe care le
poţi face.

Combo Siam Bayshore Pattaya 4*, 5 nopţi & Aetas Lumpini Bangkok 4*, 4 nopţi
Tropical deluxe twin& deluxe room – Mic dejun

Tarif standard de
persoana in dubla

1.632 €

Tarif Early Booking, de
persoana in dubla, val.
pana la 31.07
1.491 €

Tarif standard de
persoana in single

2.095 €

*Un copil 2-11,99 în camera cu 2 adulți achită 925 € + taxe ; Infantul 0-1,99 achită 100 €
*Tariful include cina festivă de Revelion obligatorie (170 euro/adult; 85 euro/copil)

Tarif Early Booking,
de persoana in single,
val. pana la 31.07
1.960 €

Combo The Bayview Hotel Pattaya 4*, 5 nopţi & Aetas Lumpini Bangkok 4*, 4 nopţi
Deluxe mountain view& deluxe room – Mic dejun

Tarif standard de
persoana in dubla

1.526 €

Tarif Early Booking, de
persoana in dubla, val.
pana la 31.07
1.361 €

Tarif standard de
persoana in single

1.896 €

*Un copil 2-11,99 în camera cu 2 adulți achită 925 € + taxe ; Infantul 0-1,99 achită 100 €
*Tariful include cina festivă de Revelion obligatorie (170 euro/adult; 85 euro/copil)

Hotel Siam Bayshore Pattaya 4*
Hotelul Siam se află la mică distanţă de plajă, foarte aproape
de zona de promenadă şi debarcaderul Bali Hai. Fiecare
cameră are balcon cu vedere către ocean, grădină sau piscină.
Hotelul dispune de 2 psicine, 4 restaurante, baruri, un beach
club şi o cafenea. Hotelul vă pune la dispoziţie un spa, cursuri
de gătit, un centru fitness, piscină pentru copii şi loc de joacă
pentru copii, activităţi speciale pentru copii, teren de tenis.

The Bayview Hotel Pattaya 4*
Hotelul are o poziţie excelentă, la doar câţiva metri de plajă şi
foarte aproape de mall-ul Central Festival. Oaspeţii hotelului
au acces la piscinele exterioare, 2 terenuri de tenis, un centru
fitness. Activităţile de apă sunt la mare căutare în Pattaya,
motiv pentru care, la tot pasul, sunt centre de scufundări. Tot
aici veţi găsi mai multe resturante, baruri şi cafenele. În holul
hotelului şi în recepţie wi-fi-ul este gratuit.

Hotel Aetas Lumpini Bangkok 4*

Tarif Early Booking,
de persoana in single,
val. pana la 31.07
1.756 €

Hotelul Aetas Lumpini este un hotel modern aflat chiar lângă
Parcul Lumpini. Camerele cu ferestre mari, oferă camerelor
luminozitate şi sunt dotate cu aer condiţionat, tv cu ecran
plat, cadă cu duş, cabină de duş, minibar şi wirless gratuit.
Hotelul dispune de un restaurant și un lounge cu vedere 180
de grade şi o piscină pe acoperiş cu bar. Aetas Lumpini se află
la mai puţin de un km de Gaysorn Plaza.

Servicii incluse









Nu sunt incluse



bilet de avion compania Fly Dubai,
Bucuresti – Dubai – Bangkok – Dubai - Bucuresti
transfer aeroport – hotel Pattaya – hotel Bangkok
- aeroport
5 nopti cazare hotel de 4* - 5* în Pattaya
4 nopti cazare hotel de 4* - 5* în Bangkok,
regim masa: mic dejun
asistenta turistica locală in limba engleză pe toata
perioada sejurului*
cina festivă de Revelion







taxe de aeroport 290 ( euro/persoană)
taxa de viza, aprox 55 euro/persoană conform
http://www.thaiembassy.org/bucharest/en/services/2723/2
8193-Visa-on-Arrival.html (se achita la aeroport)
serviciile de masă și băuturile care nu sunt incluse în
program
excursii opționale;
asigurare medicală de călătorie (obligatorie pentru
obținerea vizei)
asigurare storno (nu este obligatorie dar agenția vă
recomandă să o încheiați)
alte cheltuieli personale

Orar de zbor informativ
FZ 798| Otopeni – Dubai 13:35 – 20:15
FZ 523| Dubai – Bangkok 01:40 – 10:50 +1
FZ 522| Bangkok – Dubai 02:35 – 06:55
FZ 797| Dubai – Otopeni 09:20 – 12:50
*Orarul de zbor este unul orientativ si poate suferi modificari. Va rugam sa verificati orele corecte de zbor in momentul
efectuarii rezervarii si inaintea plecarii

Excursii opţionale
Bangkok (jumatate de zi) - un tur al templelor din oraş combinat cu Marele Palat
Orar 08:30 – 12:00, 13:00 – 17:00
Tarif: 35 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)
Piaţa plutitoare Damnoen Saduak si pagoda Phra Pathom Chedi
La 110 km vest de Bangkok se află una dintre cele mai mari pieţe plutitoare, dar şi cea mai mare pagodă din Asia de
Sud-est.
Orar 07:00 – 12:30
Tarif: 20 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)
Vizita la Templul Budist şi Piaţa de Flori
Bucuraţi-vă de experienţa minunată a unui templu budist dimineaţa devreme, unde veţi descoperi viaţa călugărilor
budişt; apoi Piaţa de Flori cu mii de specii exotice
Orar 06:00 – 08:30
Tarif: 10 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)
Vizita Mareului Palat& Buddha de Smarald
Nu rataţi una dintre cele mai frumoase monumente istorice Marele Palat şi statuia Marelui Budhha.
Orar 08:30 – 12:00; 13:00 – 17:00
Tarif: 25 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)
Grădinile Thailandeze de Trandafiri
Vizita unei imense grădini tropicale, aflate la 30 de km distanţă de Bangkok. Vizitatorii pot participa şi la seminarii de
meşteşuguri.
Orar 12:30 – 17:00
Tarif: 35 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)
Ayuthaya Tour (cu autocarul) şi croazieră
Vizita glorioaselor ruine ale capitalei antice şi croazieră cu barca în jurul insulei Ayuthaya.
Orar 08:00 – 17:30
Tarif: 35 euro/pers (pentru un grup minim de 30 pax)

Informatii utile:
ACTE NECESARE PENTRU OBTINEREA VIZEI – la sosire în Thailanda
Autoritatile thailandeze eliberează viza de intrare și la frontieră, pentru o perioadă de ședere de până la 15 zile. Pentru a
obține o viză de intrare în Thailanda pe aeroport vă sunt necesare următoarele:
 valabilitatea pasaportului (inclusiv pasaportului temporar) să fie de minimum 6 luni după data prevăzută pentru
încheierea sejurului în Thailanda și să aibă cel puțin o filă albă pentru aplicarea vizei la frontieră;


copie după pasaport;



Formular de viză completat, poate fi descărcat de pe link-ul de mai jos:

http://www.immigration.go.th/nov2004/download/pdf/tm88.pdf


Fotografie recentă 4x6 cm pentru fiecare aplicant, inclusiv pentru copii.



Bilet de avion pentru retur.



Asigurare medicală pe toată perioada călătoriei.

 Turistul trebuie să aibe asupra sa suma de minimum 10.000 Baht cash (cca 350 $) sau echivalentul acestei sume în
dolari SUA sau Euro.
 Dupa predarea formularelor și verificarea documentelor, procedura care va dura în jur de 5-10 minute, cetățenilor
români li se va aplica pe pasaport viza necesară intrării în Thailanda
 Acest tip de viză se eliberează contra sumei de 1000 Baht. (~30 USD/~27 EUR)

De stiut!
 În spaţiile publice din Thailanda se obişnuieşte să se folosească lingura la masă, folosirea furculiţiei în mod
direct este considerată o cruzime.
 Localnicii sunt foarte prietenoşi; să nu te mire faptul ca intră în vorba cu tine pur şi simplu.
 Oamenii nu stau în linie, adică nu formează o coadă atunci când aşteaptă, ci formează o mulţime.
 Foloseşte tuk-tuk-urile ziua şi taxiurile noaptea. Taxiurile sunt mai comfortabile, dar tuk-tuk-ul oferă o vedere
mai bună. Oricum experienţa amândurora este ceva ce nu aţi mai testat până acum.
 Nu vorbiţi despre rege niciodată.
 Pariatul (chiar şi la cursele de cai) nu este permis decât în anumite zile stabilite doar de rege.
 Consuma cât mai multe fructe de mango. Fructele de mango de aici sunt cele mai gustoase.
 Acoperă-ţi coatele şi genunchii atunci când intri într-un templu.
 Cele mai cunoscute brand-uri locale de bere se numesc la fel ca cele de apă, aşadar când comanzi asigură-te
că cel din faţa ta a înţeles ce iţi doreşti. (Chang, Singha)
 Adesea femeile îmbrăcare foarte frumos şi foarte aranjate sunt în realitate „lady boy” adică travestiţi.
 Aproape toţi locuitorii cunosc limba engleză.
 Când vizitezi un templu, asigură-te că ceilalţi se descalţă, dacă este aşa fa-o şi tu.
De asemenea este recomandat să nu iţi iei cele mai bune încălţări. Se poate întâmpla să rămâi fără.
 Nu poţi părăsi Thailanda, fără să experimentezi masajele. Mai ales că sunt atât de ieftine.
 Arătaţi respect faţă de toate obiceiurile locale şi faţă de forma de salut a acestora cu mâinile împreunate.
 Nu consuma decât apă îmbuteliată.
 Capul este considerat sacru la thailandezi, deci sub nicio forma nu atinge capul cuiva.
 Este de preferat să negociezi plata unei curse cu tuk tuk-ul , dar nu te lăsa convins să mergi în altă parte decat
acolo unde doreşti.
 Thailandezii sunt persoane foarte respectoase, încearcă să nu pari neliniştit sau nervos în prezenţa lor.
 Pentru călătoria în Thailanda nu este obligatoriu niciun vaccin, totuşi dacă vrei să iţi iei măsuri de precauţie
înainte de călătorie poţi cere recomandarea unui medic.

Precizari:


Agentia nu isi asuma raspunderea pentru deciziile organelor de control de la punctele de trecere a frontierei romane sau
straine, in pofida respectarii conditiilor de iesire din Romania, respectiv intrare in alte state, prevazute de legislatia in
vigoare;



Situatii de forta majora si neprevazute cum ar fi razboaie, cutremure, greve, fenomene naturale si meteo deosebite, etc,
nu obliga agentia la despagubiri sau compensatii;



Categoria hotelurilor si a mijloacelor de transport este cea oficiala pentru Thailanda, acordata de Ministerul Turismului din
Thailanda;



Eventualele reclamatii referitoare la excursiile optionale se fac direct la destinatie, agentia noastra nefiind implicata in
organizarea sau buna desfasurare a acestora;



Turistii au obligatia de a achita taxele suplimentare anuntate inainte de inceperea programului turistic, in cazul in care
acestea vor aparea ca urmare a majorarii taxelor de aeroport, a taxelor de combustibil anuntate de compania aeriana
transportatoare, a ratei de schimb euro/dolar.



Minorii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii pentru a fi lasati sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel putin un adult
insotitor; sa aiba asupra lor acordul ambilor parinti (sau al parintelui care nu-i insoteste) legalizat la notariat; adultul carei insoteste, in cazul in care acesta nu este unul dintre parinti, trebuie sa aiba cazier judiciar pe care sa-l prezinte la
frontiera. Mai multe informatii: www.politiadefrontiera.ro;



In situatia de suprarezervare (overbooking) a unui hotel, determinata de activitatea hotelierilor (carora le revine
raspunderea pentru situatia creata), inainte sau dupa inceperea calatoriei, agentia partenera din este obligata sa
ofere o alta varianta de hotel in aceeasi zona sau intr-o zona cat mai apropiata, la aceeasi categorie sau de o
categorie superioara fara sa modifice pretul.



Distributia camerelor la hotel se face de catre receptia acestuia. Orice problema legata de amplasarea sau aspectul
camerei se rezolva de catre client direct la receptie, asistat de reprezentantul agentiei locale;



Compania aviatica fara a cere acordul agentiei de turism care deruleaza programul turistic, are dreptul de a modifica orele
de zbor. Prin urmare, agentia TO, nu este raspunzatoare pentru decolarea/aterizarea avioanelor la o alta ora decat cea
inscrisa in programul excursiei. Pentru aceste intarzieri, compania aeriana este obligat sa asiste turistii conform
regulamentului parlamentului european nr. 261/04. Orice problema privind operarea zborului si actiunile adiacente
acestuia intra sub competenta transportatorului, biletul de avion reprezentand contractul intre pasager si compania
aviatica.



In cazul deteriorarii sau pierderii bagajelor in timpul dinaintea zborului, zborului efectiv si dupa incheierea acestuia,
compania aviatica este singura raspunzatoare si raspunde in fata pasagerilor conform regulamentarilor EU 2027/97 si
amendamentului 889/02.



Agentia organizatoare poate anula excursia in cazul nerealizarii numarului minim de turisti si are obligatia de a instiinta
turistul cu cel putin 10 zile inainte de data plecarii. Turistul poate opta fie pentru acceptarea la acelasi pret a unui alt
pachet de servicii turistice de calitate echivalenta sau superioara, fie pentru acceptarea unui pachet de servicii de calitate
inferioara, cu rambursarea diferentei de pret, ori pentru rambursarea integrala a sumelor achitate.

*Asistenta turistica este asigurata de reprezentantii din destinatie si include preluarea, insotirea si conducerea
turistilor de la punctul de sosire spre locul de cazare sau spre vizitarea unui obiectiv turistic. Precum si suport la
destinatie, pe durata sejurului, fiind in legatura directa cu organizatorul.

* Oferta se supune celorlalte conditii de comercializare a pachetelor turistice TO

