Nyaralás Koh Samuin, 7 éj Chaweng Garden Beach Resort, Chaweng Beach
Koh Samui utak, utazások, akciós Koh Samui üdülés, nyaralás, pihenés

Thaiföld, nyaralás Koh Samuin. Thaiföldi utazások, nyaralások. Nyaraljon kedvező áron Thaiföld egyik legszebb szigetén, Koh Samuin.

Utazás alapadatai:
Utazás típusa:
Kiutazás:
Szállás:
Alapellátás:
Turnusok:

Indulások:

Az utazás végső ára:
Felnőtt: 400 500 Ft/fő-től
Gyerek: 334 900 Ft/fő-től

Üdülés
Repülővel
***
Reggeli
10 nap/7 éj

Program leírás:
Thaiföldi utazás, nyaralás Koh Samuin (7 éjszaka) az alábbiak szerint:
Indulási időpontok : 2021. november 1.- december 12.
2022. január 5.- től naponta
1. nap: Indulás menetrendtől függően az Emirates, Qatar Airways, Turkish, Aeroflot vagy az Aeroflot járatával Budapestről 2 átszállással Koh Samuira.
2. nap: Érkezés után transzfer a szállodába.
2.-9. nap: Pihenés, strandolás, napozás a homokos tengerparton.Fakultatív programlehetőségek Koh Samuin.
9. nap: Menetrendtől függően transzfer a repülőtérre, indulás Koh Samui repülőteréről 2 átszállásal Budapestre.
10. nap: A menetrend függvényében érkezés Budapestre .
A nyaralás Koh Samuin, Koh Samui Chaweng Garden Beach Resort ára tartalmazza:
- Budapest-Koh Samui-Budapest repülőjegyet és a hozzá tartozó adókat és illetékeket.
- Szállást 2 ágyas Standard szobában reggelivel, 7/10/13 éjszakára SHA+ minősített szállodában
- Privát transzfereket a repülőtér – szálloda – repülőtér között
- Kombinált Covid védelemmel kibővített Sztornó (önrész nélkül), baleset,betegség és poggyászbiztosítást 100.000 USD összegig
- A beutazáshoz szükséges regisztráció és dokumentumok elkészítését.
NEM tartalmazza az éppen aktuális beutazási szabályok szerint, a thaiföldi tartózkodás alatt kötelezően végzett, előre fizetendő PCR tesztek árát!
A csomagajánlat foglalható a szálloda többi szoba típusával (Superior, Shino, Garden bungaló, Superior Family, Grand Deluxe bungaló, Garden Bungalow with Private
Plunge Pool, Shino Suite with Private Plunge Pool) illetve fél, teljes panziós ellátással, ennek megfelelően korrigált áron.
Az utazás Budapestről Koh Samuira (Koh Samui nemzetközi repülőtér) menetrend szerinti repülőjáratokkal történik. A repülőjegy árának módosulása (akciók, telítettség)
befolyásolja a részvételi díjat!
A Covid 19 járvány miatt érvényben lévő aktuális beutazási feltételekről érdeklődjön irodánkban!
További Koh Samui Chaweng Garden Beach Resort ajánlatok

Fontos
- Az ár 2000. november 1 - 2000. december 23 és 2022. január 5 - 2000. június 30és 2022. szeptember 1 - 2000. december 19 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.

