Szilveszter Thaiföldön Koh Changon. 7 éj Koh Chang, Klong Prao Resort
Szilveszter 2020-21 Thaiföldön, Rayongon, Koh Changon, akciós thaiföldi utazások

Szilveszter Thaiföldön. Üdülés, pihenés Koh Changon, Klong Prao Beachen.

Utazás alapadatai:
Kiutazás:
Szállás:
Alapellátás:
Turnusok:

Egyénileg
***
Reggeli
10 nap/7 éj

Indulások:
2020-12-27

Az utazás végső ára:
10 nap/7 éj

Felnőtt: 268 200 Ft/fő-től
Gyerek: 160 700 Ft/fő-től

Program leírás:
Szilveszter Thaiföldön. Thaiföldi utazás, nyaralás 7 éjszaka Koh Changon az alábbiak szerint:
Indulás : 2020. december 27.
1. nap Indulás a választott légitársaság járatával Budapestről átszállással Bangkokba.
2. nap Menetrend szerint érkezés Bangkokba, majd tovább utazás transzferrel a szárazföldön Koh Changra (kb. 6 óra).
3.-9. nap Pihenés, strandolás, napozás a homokos tengerparton. Fakultatív programlehetőségek Koh Changon.
9. nap A délutáni órákban transzfer Koh Changról a repülőtérre.
10. nap Menetrend szerint indulás Bangkokból átszállással Budapestre. Érkezés a választott légitársaság menetrendje szerint.
Szilveszter Thaiföldön, Koh Changon ára tartalmazza:
- Szállást 2 ágyas Superior szobában reggelivel, 7 éjszakára
- Privát transzfereket (autó/kisbusz) a repülőtér – szálloda – repülőtér között
- Kötelező Szilveszteri Gála vacsorát (ital nélkül)
- Kötelezően megkötendő kombinált sztornó(önrész nélkül), balesetbiztosítást 400.000HUF/fő összegig. -- az irodánkban foglalt repülőjegy összegével korrigálnunk
szükséges!
Szilveszter Thaiföldön, Koh Changon ára nem tartalmazza:
Budapest - Bangkok - Budapest repülőjegyet és a hozzá tartozó adókat és illetékeket. -- a repülőjegyet irodánkban foglalni tudjuk a foglalási rendszerből a mindenkori
szabad helyek alapján.

Fontos
- Az ár 2020. december 27 - 2021. január 5 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.
- 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.

