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THAIFÖLD – A TÁVOL-KELET VARÁZSA I.    12 NAP / 9 ÉJSZAKA     •     4*-OS SZÁLLODÁK 
körutazás és üdülés      18. éve folyamatosan a Fehérvár Travel kínálatában 
 

 
1. nap: 
Elutazás Ferihegyről egyszeri átszállással Bangkokba. 
2. nap: Bangkok 
Megérkezés után transzfer a szállodába (3 éj). Pihenés, szabad program. 
Fakultatív program:  Thai vacsora és klasszikus táncok 
Vacsora egy thai étteremben jellegzetes thaiföldi ételekkel, közben pedig látványos jelmezekbe öltözött thai táncosok bemutatójában 
gyönyörködhetünk. 
A fakultatív program ára:  5.700 Ft (garantált program). 
3. nap: Bangkok 
Thaiföld fővárosa sokarcúságával, trópusi furcsaságaival, felejthetetlen műemlékeivel, egzotikumával óriási élmény az európaiak 
számára. A városnézés során meglátogatjuk az Arany Buddha Templomot (5 és fél tonnás arany Buddha-szoborral), valamint a Fekvő 
Buddha Templomot és kolostort (46 méter hosszú fekvő Buddha-szoborral). A városnézés fénypontjai a Királyi Palota pompás 
épületegyüttese a Smaragd Buddha Templomával és a szemet gyönyörködtető Hajnal Temploma. Ebéd egy helyi étteremben. 
A kb. 6-7 órás városnézés során közel kétszer annyit látnak utasaink, mint a Bangkokban szokásos félnapos (3-4 órás) városnéző 
programokon. 
4. nap: Damnern Saduak úszó piac, Kwai folyó, Nakho n Pathom 
Szabad program Bangkokban, pihenés a szállodában, illetve annak úszómedencéjénél. 
Fakultatív program: Úszó piac, Kwai folyó, Nakhon Pathom 
Autóbuszos kirándulás Bangkoktól nyugatra. Először a híres Damnern Saduak úszó piacot látogatjuk meg (a legnagyobb úszó piac), 
majd továbbutazás a Kwai folyóhoz, a burmai határ közelébe. A második világháború idején a japánok egy vasútvonalat építtettek itt 
az angol, ausztrál és más nemzetiségű hadifoglyaikkal. Az embertelen körülmények következtében több mint 100.000 ember vesztette 
életét a dzsungelben. A világhírű híd megtekintése, majd látogatás a katonatemetőben és az egykori fogolytábor helyén berendezett 
emlékmúzeumban. Visszaútban pihenő Nakhon Pathomban, a világ legnagyobb buddhista chedijénél. 
A fakultatív program ára:  10.900 Ft (ebéddel) – garantált indulás. 
5. nap: Bang Pa-In, Ayutthaya  
Elutazás autóbusszal Bangkokból északi irányba, az ország belseje felé. Látogatás a XIX. század végén épült Bang Pa-In 
palotaegyüttesben, mely a thai királyok nyári rezidenciája volt (gyönyörű park). Továbbutazás Ayutthayába (UNESCO világörökség). 
Ez a város évszázadokon keresztül az egyik legjelentősebb ázsiai civilizáció központja volt, mígnem a burmaiak az 1760-as években 
kifosztották. A jó állapotban lévő romok a trópusi környezetben lenyűgöző hatást gyakorolnak a turistákra (templomok, kolostorok, 
Buddha-szobrok, kiserődök stb.). Ebéd egy helyi étteremben. 
Továbbutazás északi irányba végtelen rizsföldeken keresztül. Szállás Phitsanulokban (1 éj). 
6. nap: Phitsanulok, Sukhothai 
Phitsanulok fő szenzációja a Wat Mahathat, a Nan folyó partján található XIV. században épült templom. Itt található a zarándokok 
ezreit vonzó, gyógyító Chinnarat Buddha, az egyik legnépszerűbb Buddha ábrázolás Thaiföldön.  
Közép-thaiföldi kirándulásunk fő állomása Sukhothai romvárosa (UNESCO világörökség). A XIII. században virágzó Sukhothai 
királyság a thai történelem első nagy korszaka volt. Az aranykorként emlegetett első független Thai Királyság fővárosának 
maradványait tekinthetjük meg, melyet a XX. század közepéig dzsungel borított. 
Ebéd egy helyi étteremben, majd délután visszautazás autóbusszal Bangkokba (1 éj). 
7. nap: Thaiföld skanzenje, egzotikus park  
Búcsú Bangkoktól, utazás Pattayára. Útközben megálló Thaiföld skanzenjénél, amely a világ egyik legnagyobb szabadtéri múzeuma. 
Az ország minden részéből hoztak ide épületeket, illetve Thaiföld legtöbb híres épületének másolatát is felépítették. A látogatók itt néhány 
óra alatt megismerkedhetnek szinte az egész ország építészeti kincseivel és néprajzával.  Délután látogatás egy Pattayához közeli 
egzotikus parkban (sziklakertek, megkövesedett fák, egzotikus növények, állatok, krokodil show stb.). Szállás Pattaya mellett, egy 
tengerparthoz közeli szállodában (4 éj). 
8. nap: Pattaya, Nong Nooch trópusi kert 
Pattaya nemcsak Thaiföldnek, de egész Ázsiának az egyik legnagyobb tengerpart melletti üdülőhelye. Egy kis ízelítő abból, amit a 
város kínál a turistáknak: kitűnő éttermek, szórakozóhelyek, olcsó piacok, légkondicionált bevásárlóközpontok, sportolási lehetőségek, 
rengeteg napfény, úszómedencék, kirándulási lehetőségek stb. 
Félnapos kirándulás a Pattayától néhány kilométerre fekvő Nong Nooch trópusi kertbe, ahol a felejthetetlenül szép vegetáción kívül 
elefánt show és thai folklór bemutató (táncok, thai kardozás, thai box stb.) is szórakoztatja a látogatókat. 
Fakultatív program:  Alcazar show   
Látványos revüműsor a híres transzvesztita együttes előadásában. 
A fakultatív program ára:  5.500 Ft (garantált program). 
9. nap: Pattaya, Koh-Larn trópusi sziget 
Szabad program Pattayán. 
Fakultatív program: Egész napos kirándulás a közeli Koh-Larn trópusi szigetre, strandolási lehetőség.  
A fakultatív program ára:  kb. 34 USD (ebéddel) – a helyszínen fizetendő. 
10. nap: Pattaya, Mini Sziám  
Szabad program Pattayán.  
A késő délutáni órákban látogatás a Mini Sziámban. Ez egy hangulatos park, ahol Thaiföld híres építményeinek makettjei láthatóak 
Földünk leghíresebb épületeinek kicsinyített másai mellett. Mivel késő délután érkezik ide a csoport, a maketteket nappali fényben és 
esti díszkivilágításban is megcsodálhatják. 
11. nap: Pattaya, Elefánt farm 
Szabad program Pattayán (este kell csak elhagyni a szobákat).  
Fakultatív program:  Elefánt farm  
Félnapos kirándulás egy közeli farmra, ahol lehetőség van egy kisebb túrára elefántháton, bemutatják a környék élővilágát egy rövid 
erdei séta keretében, majd ökörfogattal viszik vissza a látogatókat a farm központjába, az ebéd helyszínére.   
A fakultatív program ára:  17.400 Ft (ebéddel) – garantált indulás. 
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Este transzfer a bangkoki repülőtérre, elutazás Thaiföldről. 
12. nap: 
Érkezés Budapestre a reggeli órákban. 
 
 
Utazás: Menetrend szerinti repülőjáratokkal egyszeri átszállással Bangkokig és vissza. Thaiföldön légkondicionált autóbusszal.   

Szállás: 9 éjszaka + egy fél nap  4 csillagos szállodákban, kétágyas, fürdőszobás szobákban (a szállodáknak van saját szabadtéri 
úszómedencéje, a szobákban légkondicionáló, műholdas tv, telefon, hűtőszekrény vagy minibár áll utasaink rendelkezésére). Az utolsó 
thaiföldi napon az esti órákban kell csak kiköltözni a szobákból, a reptérre indulás előtt. 

Ellátás: Büféreggeli, a 3., az 5. és a 6. napon ebédet is kapnak a csoportok / fakultatív vacsora a 4. naptól. 

Idõpontok Részvételi díjak  

2018. nov. 03 – 14. 259.000 Ft + reptéri ill. 

2018. nov. 30 – dec. 11. 259.000 Ft + reptéri ill. 

A reptéri illeték 117.500 Ft, ez az összeg nagy eséllyel véglegesnek tekinthető (részletek a 4. oldalon). 

A részvételi díj tartalmazza  a repülőjegyeket, a transzfereket, a helyi autóbuszos közlekedést, a felsorolt programokat a fakultatívok 
kivételével, a szükséges belépődíjakat, a 9 éjszakai szállást reggelivel, a 3., 5. és 6. napon ebédet is, az utolsó pattayai napon a 
szobában tartózkodást az esti órákig, az útlemondási biztosítást, a Fehérvár Travel idegenvezetőjét a budapesti indulástól a budapesti 
érkezésig  és a helyi idegenvezetéseket. 

Vacsora felár:  39.900 Ft (7 bőséges vacsora a 4. naptól) 

Egyágyas felár: 84.000 Ft 

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:  450 Ft/nap (ld. 9. oldal) 

További hasznos tudnivalók a 24-27. oldalon. 
 


