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Komfort

Bangkok, Koh Samui
Multikultúrny Bangkok na úvod si Vás
získa a zoznámite sa s Thajskom aj
prostredníctvom kráľovského veľkomesta.
Po správnej dávke kultúry a histórie si
môžete vychutnávať zaslúžený oddych na
ostrove Koh Samui.

ITINERÁR

1

Let špičkovou leteckou spoločnosťou
LIETADLO

Odlet z Viedne.

2

Kúsok od kráľovského paláca
BANGKOK

BANGKOK – Ubytovanie v slušnom 3* hoteli s bazénom v centre mesta iba 200 metrov od
Kráľovského paláca. Prvý thajský pad thai, prvé ananásy. Divoká zábava v nočných baroch Patpongu.
Pre záujemcov aj travesty show. Veľa zážitkov a to je ešte vždy len prvá noc.

3

Plávajúce trhy, rambutan a mangosteen
MOST CEZ RIEKU KWAI,PLÁVAJÚCE TRHY,NAKHON PATHOM

K plávajúcim trhom sa poplavíme uzučkými klongami, uličkami dediniek na vode. Exotické ovocie nám
tu predajú priamo z loďky. Viete, čo je rambutan a mangosteen? Pri moste cez rieku Kwai, len pár
kilometrov od barmských hraníc si budeme rozprávať o železnici smrti, ale aj krajine, kde muži nosia
sukne. Nakhon Pathom je najvyššou budhistickou stavbou sveta. Tu si objasníme budhistickú
terminológiu, históriu a rozdiely v jednotlivých vetvách budhizmu: hinajána, mahajána a tibetský
budhizmus.

4

Tradičná škola masáže
BANGKOK

Kráľovský palác thajských kráľov, budovaný 150 rokov, patrí k najpríťažlivejším pamiatkam Ázie.
Prehliadka chrámu Wat Pho s najväčším zlatým ležiacim Budhom Thajska a tradičnou školou masáže.

5

Najkrajšie historické miesto Thajska
AYUTTHAYA

Celodenný výlet do mesta AYUTTHAYA, ktoré bolo 400 rokov hlavným mestom Thajska. Čaká nás tu
silný zážitok z prechádzok medzi ruinami starých chrámov a pagod. Odporúčame! Ostatní si zatiaľ

pozrú moderný Bangkok, čínsku štvrť, alebo zelené pľúca mesta park Lumpini. Večer vám radi
rezervujeme stôl v reštaurácii na streche mrakodrapu s výhľadom na celý Bangkok.

6

Ostrov Koh Samui
KOH SAMUI

Individuálny odlet na ostrov Koh Samui a ubytovanie v 3* plážovom hoteli. (Náročnejším odporúčame
BUBO Premium). Prvé kúpanie sa v krásnom Thajsku.

7

Thajský relax
KOH SAMUI

Oddych, o akom ste snívali. Možnosť výberu z fakultatívnych výletov (odporúčame jazdu na džípoch
cez hory ostrova, ale aj jazdu na slonoch).

8

Thajský relax
KOH SAMUI

Krásne more, výborné jedlá, oddych.

9

Thajský relax
KOH SAMUI

Thajské masáže a možno čas navštíviť vodopád, kde si zaspomínate na slovenského futbalistu Petra
Dubovského.

10

Thajský relax
KOH SAMUI

Ešte jeden deň dokonalého thajského oddychu. Čas na kúpu posledných suvenírov.

11

Thajský relax a odlet
KOH SAMUI-BANGKOK-DOMOV

Transfer na letisko a odlet domov s prestupom v Bangkoku.

12

Vitajte doma!
Prílet do Európy.

CENA ZAHŔŇA
medzinárodnú letenku
ubytovanie 3* hoteloch
raňajky
bohatý program v Bangkoku
BUBO-sprievodcu v Bangkoku
celodenný výlet do okolia Bangkoku
všetky vstupy do pamiatok podľa programu
najlepšie poistenie proti insolventnosti

POZNÁMKA
Zdravotné odporúčania:
Nie je povinné žiadne očkovanie. Každému odporúčame, aby
sa pred cestou informoval o aktuálnej situácii u svojho
lekára. BUBO nie je zdravotníckym zariadením.
Naši miestni partneri a vedenie BUBO však odporúčajú
každému cestovateľovi, aby si skontroloval očkovanie proti
tetanu a žltačke AB. Sú to choroby, ktoré môžete dostať
doma, na záhrade či pri trekingu pralesom. Myslite dopredu a

šťastnú visačku na batožinu

CENA NEZAHŔŇA
letiskové poplatky, stravu (okrem uvedenej), poistné.
Pobyt v letovisku Koh Samui je bez BUBO sprievodcu.

nezabudnite na platné cestovné poistenie.
Zaujímavý blog o zdraví na cestách nájdete aj
na https://bubo.sk/blog/ked-su-tropicke-choroby-konickom
Cestovný doklad: Na cestu je potrebný cestovný pas
SR/ČR platný minimálne 6 mesiacov po návrate zo
zájazdu a musí obsahovať aspoň 2 voľné strany.

Termíny a ceny
Termín

Stav

Cena

28.09.2018 — 09.10.2018

Vypredaný

1 420,00 €

15.10.2018 — 26.10.2018

Vypredaný

1 420,00 €

31.10.2018 — 11.11.2018

Vypredaný

1 420,00 €

21.11.2018 — 03.12.2018

Na vyžiadanie

1 420,00 €

11.01.2019 — 22.01.2019

Voľný

1 420,00 €

25.01.2019 — 05.02.2019

Voľný

1 420,00 €

08.02.2019 — 19.02.2019

Voľný

1 420,00 €

22.02.2019 — 05.03.2019

Voľný

1 520,00 €

01.03.2019 — 12.03.2019

Voľný

1 520,00 €

15.03.2019 — 26.03.2019

Voľný

1 420,00 €

29.03.2019 — 09.04.2019

Voľný

1 520,00 €

17.04.2019 — 28.04.2019

Voľný

1 520,00 €

03.05.2019 — 14.05.2019

Voľný

1 420,00 €

07.07.2019 — 18.07.2019

Voľný

1 520,00 €

26.07.2019 — 06.08.2019

Voľný

1 520,00 €

09.08.2019 — 20.08.2019

Voľný

1 520,00 €

27.09.2019 — 08.10.2019

Voľný

1 520,00 €

11.10.2019 — 22.10.2019

Voľný

1 420,00 €

25.10.2019 — 05.11.2019

Voľný

1 520,00 €

08.11.2019 — 19.11.2019

Voľný

1 420,00 €

22.11.2019 — 03.12.2019

Voľný

1 420,00 €

06.12.2019 — 17.12.2019

Voľný

1 420,00 €

Kalkulácia
Položka

Cena

Základná cena

1 420,00 €

Letiskové poplatky

430,00 €

Miestny let (Bangkok, Koh Samui)

180,00 €

Spolu:

2 030,00 €

Cenová kalkulácia sa vzťahuje na termín 08.02. — 19.02.2019. Ceny jednotlivých služieb v kalkulácii sa môžu v
závislosti od konkrétneho termínu mierne líšiť. Táto kalkulácia je platná v momente vytvorenia: 18.11.2018

Zažite viac
Už v základnej cene zájazdu máte služby o úroveň vyššie. No zároveň Vám ponúkame možnosti
individualizovať si Vašu cestu a prispôsobiť ju vašim jedinečným nárokom. Lepší hotel?
Fakultatívny výlet? Prelet namiesto jazdy autobusom? Business class letenka?

Nič nie je nemožné.
Vyberte si niektorú z fakultatívnych doplnkových služieb a zažite viac.

Vlastná izba
1/1 izba Bangkok, Koh Samui

1/1 počas celého zájazdu a na záver luxus
na Koh Samui
Vaša vlastná jednoposteľová izba počas celého zájazdu a na záver 5
nocí v luxusnom hoteli Anantara na Koh Samui.

LUXURY
6 nocí | Thajsko

740 €

1290 €

6%

Výlety
Balík fakultatívnych výletov Bangkok Koh
Samui

50 €

Doprava
Business class letenka spoločnosťou
Emirates
Let s najlepšou leteckou spoločnosťou na svete Emirates na trase
Viedeň-Dubaj-Bangkok /Bangkok -Dubaj-Viedeň. Užívajte si komfort
v business class, exkluzívnu lóžu na letisku v Dubaji a let najmladšou
flotilou na svete. Hello tomorrow! Cena pri jednotlivých termínoch sa
môže líšiť v závislosti od naplnenosti a sezóny.Business class letenku je
nutné objednať a uhradiť pri platbe prvej zálohy. V neskoršom štádiu
sa tieto príplatky môžu zvýšiť o poplatok za zmenu letenky.

1910 €

7%

LUXURY
Lietadlo Emirates

Letiskový transfer Bratislava - letisko
Schwechat – Bratislava
Spiatočný letiskový transfer na trase Bratislava - letisko Schwechat Bratislava určený výhradne pre BUBO klientov. Pohodlný odvoz na
letisko Schwechat a čakanie pri prílete aj v prípade meškania.
Spoločne cestujeme od začiatku do konca.

Parkovacia karta (kryté parkovisko) letisko
Viedeň 12 dní

20 €

80%

171 €

Parkovacia karta (nekryté parkovisko)
letisko Viedeň 12 dní

109 €

Ubytovanie
Luxusný plážový hotel

770 €

Zlepšite si ubytovací štandard na Koh Samui a strávte 5 nocí v
luxusnom hoteli Anantara v izbe pre dve osoby s raňajkami.

49%

LUXURY
5 nocí | Koh Samui

Iné
10 €

Staviame nemocnice v Kambodži
(www.bubo.sk/magna)
Staviame nemocnice v Kambodži (www.bubo.sk/magna)

90%

Na všetky otázky Vám radi odpovieme
na bubo@bubo.sk

T +421 2 5263 5254

Dunajská 31

M +421 917 530 912

811 08 Bratislava

F +421 2 3214 4600

Slovakia

www.bubo.sk

