Thaiföld, Koh Samui akciós utazás beach bungalóban, 10 éj First Bungalow Beach Resort
Koh Samui utak, utazások, akciós Koh Samui üdülés, nyaralás, pihenés

Nyaralás Thaiföldön. Pihenés Koh Samui szigetén, Chaweng Beachen.

Utazás alapadatai:
Kiutazás:
Szállás:
Alapellátás:
Turnusok:

Indulások:

Repülővel
***
Reggeli
13 nap/10 éj

Az utazás végső ára:
Felnőtt: 586 100 Ft/fő-től
Gyerek: 376 100 Ft/fő-től

Program leírás:
Thaiföldi, Koh Samui utazás, nyaralás 10 éjszaka Koh Samuin az alábbiak szerint:
Indulási időpontok : 2021. január 10.-től naponta
1. nap: Kora délután indulás az Emirates, Qatar Airways, Aeroflot vagy az Egypt Air járatával Budapestről dubai, dohai, moszkvai vagy kairói átszállással Bangkokba.
2. nap: Délután érkezés Bangkokba, majd tovább utazás a Bangkok Airways (Asia"s Boutique Airline) járatával Koh Samui szigetére. Érkezés után transzfer a szállodába.
2.-12. nap: Pihenés, strandolás, napozás a homokos tengerparton. Fakultatív programlehetőségek Koh Samuin.
12. nap: Az esti órákban transzfer a repülőtérre, indulás Koh Samui repülőteréről Bangkokba a Bangkok Airways (Asia's Boutique Airline) járatával, majd Bangkokban
átszállás.
13. nap: Hajnalban indulás az Emirates, Qatar Airways, Aeroflot vagy az Egypt Air járatával Bangkokból dubai, dohai, moszkvai vagy kairói átszállással Budapestre.
Érkezés Budapestre a délutáni órákban.
A Thaiföld, Koh Samui utazás ára tartalmazza:
- Budapest-Koh Samui-Budapest repülőjegyet
- Szállást 2 ágyas Beach Bungalóban reggelivel, 10 éjszakára
- Privát transzfereket (autó/kisbusz) a repülőtér – szálloda – repülőtér között
- Adókat, illetékeket és díjakat
- Kötelezően megkötendő sztornó (önrész nélkül) és balesetbiztosítást,
A fenti akciós ár legalább 61 nappal az indulás előtt megrendelt és utazásokra érvényes!

Fontos
- Az ár 2021. január 10 - 2021. március 31 érvényes.
- A címben szereplő éjszakák száma a valósan szállodában töltött idő.
- A megrendelés minden esetben csak irodánk visszaigazolásával válik véglegessé.
- A megadott árak kétágyas szobában, két fő elhelyezése esetén érvényes.
- Gyermek elhelyezése kétágyas szobában pótágyon 2-12 éves korig.
- Az utazás végső ára légitársaság függvényében változhat.
- Ha az utazási csomagban megadott szobatípusban nincs szabad hely, vagy más szobatípust szeretne, úgy a feltüntetett ár változhat.
- A jelenlegi árakat 10 HUF / THB árfolyamig garantáljuk. Abban az esetben, ha a HUF/THB árfolyam a Raiffeisen és a Siam Commercial Bank közép árfolyamainál
magasabbak, mint 10 HUF, úgy az árváltozás jogát fenntartjuk!
Amennyiben weboldalunkon nem talál kedvére való kombinációt, kérjen egyéni ajánlatot irodáinktól.

