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SZÁLLÁSOK TÚRÁK BIZTOSÍTÁS REPÜLŐJEGYEK

Koh Samui üdülés, Chaweng
Garden Beach Resort
Koh Samui üdülés Chaweng Garden Beach
Resort, nyaralás Chaweng Beachen
Szálláskategória:



Turnusok:

10 nap/7 éj

Kiutazás:

Ellátás :

Önellátás

Reggeli

Félpanzió

Teljes panzió

All inclusive

egyénileg
repülővel

Elérhető időpontok
Dátum

Ár

Akciós
ár

2022.09.01 -

400.500

2022.12.19

Ft -tól

2022.09.01 -

453.700

2022.12.19

Ft -tól

2022.09.01 -

496.900

2022.12.19

Ft -tól

Nap/Éj

-

10/7

-

13/10

-

16/13

Gyermek

334.900 Ft ( 2 - 12
éves korig )
365.000 Ft ( 2 - 12
éves korig )
386.600 Ft ( 2 - 12
éves korig )

AJÁNLATOT KÉREK

Az utazás ára tartalmazza
A Koh Samui üdülés, 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!

KAPCSOLAT

Teljes ár :

400.500 Ft/fő-től
Az ajánlat érvényes:
2022.09.01 - 2022.12.19
2022.09.01 - 2022.12.19

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!

Csomag tudnivalók
A teljes ár tartalmazza az utazás összes költségét, mint adók, illetékek, útlemondási
biztosítás, baleset, betegség-és poggyász biztosítás, kötelező felárak árát. Az utazás
végső ára légitársaságtól, annak telítettségtől és az aktuális akciók figyelembe vételével
változhat.

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 az OTP Bank 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.

Leírás
Koh Samui üdülés 7/10/13 éjszaka Koh Samuin a Chaweng Garden Beach Resortban 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.(12. vagy 15.) nap: Pihenés, strandolás, napozás a homokos tengerparton.Fakultatív
programlehetőségek Koh Samuin.
9.(12. vagy 15.) nap: Menetrendtől függően transzfer a repülőtérre, indulás Koh Samui
repülőteréről 2 átszállásal Budapestre.
10.(13.vagy 16.) nap: A menetrend függvényében érkezés Budapestre .

Chaweng Garden Beach Resort    

Thaiföld / Koh Samui

Chaweng Garden Beach Resort Chaweng Beach közepén, kókuszpálmafák alatt,
tropikus környezetben, közvetlenül a tengerparton helyezkedik el. A szállodából
kilépve sétálhatunk a bevásárló árkádok alatt, ill. választhatunk az éttermek
sokaságából. Samui reptértõl 10 perc, a komp kikötõtõl 30 perc távolságra van.
A 160 klasszikus thai, portugál és és kínai luxus stílusban berendezett szobák és
bungalók légkondicionáltak, fürdõvel, minibárral, Tv-vel és hûtõvel felszereltek.
Mindegyik szobáhaoz és villához terasz tartozik. Esténként a beachre telepített
étteremben élvezhetjük a thai és tengeri ételek sokaságát.
Kültéri egységek : grillezési lehetőség, szabadtéri úszómedence, kert, terasz,
napozóterasz
Szabadidős lehetőségek : sznorkelezés, helyszíni vízi sportolási lehetőség, masszázs,
privát strandszakasz, könyvtár
Étkezés : étterem, bár, reggeli a szobában, à la carte étterem, svédasztalos étterem
Internet : Ingyenes! A szállás egész területén Wi-Fi internet-hozzáférés biztosított,
díjmentesen.
Szolgáltatások : szobaszerviz, autókölcsönző, transzferszolgáltatás felár ellenében,
repülőtéri transzfer felár ellenében, 24 órás recepció, utazásszervezés, jegyiroda,
poggyászmegőrzés, concierge-szolgáltatás, gyermekfelügyelet, tárgyalás / bankett
lehetséges, fax / fénymásolás
Általános : újságok, széf, nemdohányzó szobák, légkondicionálás, kijelölt
dohányzóhely
Szállásfoglalás Koh Samuin, Chaweng Garden Beach Resort Hotel foglalás Koh Samui

KAPCSOLAT
Thaiturizmus Utazási Iroda
Kft.
 1013 Budapest, Attila út 15.



(1) 213-5133 | (30) 395-8227

 (1) 213-6796
 info@thaiturizmus.hu

KÖVESSEN MINKET!
Nyitva tartás:

ÍRJON NEKÜNK!
Név*

Hétfő-Csütörtök: 09:00-17:00
Péntek: 09:00-15:00
Szombat-Vasárnap: Zárva

E-mail cím*

ÁSZF »
UTAZÁSI SZERZŐDÉS »

Telefonszám*

Üzenet*

MKEH: U-001500

ELKÜLD

Honlapon szereplő helyesírási hibákért, aktualitását vesztett árakért és akciókért, illetve az árkalkulációs program esetleges hibáiért a felelősséget nem vállaljuk. Kizárólag a
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