
Mistična Tajska 

15 dni | 23. 12. do 6. 1. 2019 / 9.2. do 23.2. 2019
Cena: od 1990 €

AKCIJSKA CENA: 1890 €
Sonce, templji, rajske plaže in legendarne masaže. Kjer 
so široki nasmehi iskreni in življenje buči skozi robove. 

Na življenje! Na Tajsko!

AKCIJA POLETJE NONSTOP 
ZA PRIJAVE DO 30. 9. 2018

MISTER MATIK

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960
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Plavajoča tržnica

Prestolnice: Bangkok & Ayutthaya

Spektakularne ulice, hrana in razgledi

Vrtinec barv, dišav, uličnega hrupa in prijaznih smehljajev ni nikjer tako ubran kot v Bangkoku. Tam so drug 

ob drugem spektakularni Khaosan Road, kjer življenje kipi čez robove, in zlati templji, kjer se ustavi čas. 

Obiščite plavajočo tržnico! Ta vas bo povsem prevzela. Za razvajanje si privoščite masažo stopal in 

izvrstno tajsko hrano – kar na ulici. Po nepozaben razgled se bomo dvignili na sam vrh. Zgodovino boste 

redkokje začutili tako blizu kot na mostu na Reki Kwai. 

• Templji in palače
• Plavajoča tržnica
• Most na reki Kwai
• Khaosan Road – najživahnejša ulica
• Nočna tržnica
• Bivša prestolnica Ayutthaya
• Najvišja stolpnica 
• Lumpini park
• Kitajska četrt
• Nakupovanje

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960



Avtentični sever: Chiang Mai & Chiang Rai

Mistični kraljestvi in raziskovanje skritih kotičkov

Chiang Mai je pravljični svet, narejen iz tikovine, ki so jo iz deževnega gozda prinesli sloni. Kljub živahnemu 
značaju ima to mesto mistično energijo, ki vas bo napolnila z mirom. Slednji vas bo popolnoma prevzel v 
templju v naravi in sprehodu skozi botanični vrt. Posebno doživetje sta treking skozi džunglo in nočitev v 
kampu z domačini (na vašo željo lahko tukaj program spremenimo). Njegov skoraj soimenjak - Chiang Rai 
- je dom vročega vrelca, belega templja in kraljeve vile. Potepali se bomo tudi tam. 

3

Treking skozi tropski pragozd

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960

•  Kopanje in hranjenje slonov
•  Treking do slapu
•  Rafting
•  Ogled Chiang Maia
•  Učenje tajske kuhinje
•  Beli tempelj in ostali

•  Ogled Chiang Raia
•  Botanični vrt
•  Vroči vrelec
•  Gorska vasica
•  Farma orhidej in metuljev
•  Nočitev v kampu z domačini (možna zamenjava za 

hotel)

Rajski otok: Koh Samet

Vsako pravo potovanje potrebuje nekaj dni za morske užitke! Sprostitev na rajskem otoku Koh Samet, 
snorkljanje med koralnimi grebeni, ki se zdijo neresnični, poležavanje na belem pesku in masaže … 
hrbet, stopala, roke, hrbet, … Večerja na plaži? 
Sonce, plaža in misli, polne prelepih spominov. 



Program po dnevih:

1. dan: let iz bližnjega letališča proti Bangkoku.
2. dan: prihod v Bangkok, namestitev v hotelu. 
Ogled Khaosan road – najživahnejše ulice, 1 ura 
sproščujoče tajske masaže na naš račun. 
3. dan: ogled templja Wat Pho, vožnja z rečnim 
taxijem, tempelj zore Wat Arun, pisana kitajska 
četrt, Lumpini park, nočna tržnica, obisk najvišje 
stolpnice in razgledne točke Bangkoka. 
4. dan: ogled razvalin templjev in palač bivše 
tajske prestolnice Ayutthaya (14. – 18. stoletje), ki 
je bila glavno trgovsko mesto Azije oz. kar 
celega sveta.
5. dan: ogled plavajoče tržnice in vožnja s 
čolnom po rečnih kanalih, spoznavanje načina 
domačinov, ogled plantaže kokosa in pridelave 
kokosovega sladkorja, mosta na reki Kwai ter 
spominskega parka. 
6. dan: let iz Bangkoka v Chiang Mai. Izlet na tri 
vrhove nad Chiang Mai-jem s templjem preple-
tenim z naravo, skozi katerega teče slap, s 
templjem z razgledno točko na mesto, z bota-
ničnim vrtom in obiskom vasice starodavnega 
gorskega plemena. 
7 in 8. dan: dvodnevni izlet v džunglo v okolici 

Chiang Mai-ja. Ogled farme orhidej in metuljev, 
druženje s sloni - kopanje in hranjenje, treking 
skozi džunglo, učenje tajske kuhinje, nočitev v 
kampu pri domačinih (prenočite lahko tudi v 
hotelu), kopanje pod slapom, rafting. Večerni 
sprehod skozi stari del mesta.
9. dan: doživljanje Chiang Rai-ja preko kuhe jajc 
v vročem naravnem vrelcu, ugotavljanja simboli-
ke čudovitega Belega templja, okušanja svežega 
sadja iz nasadov ananasa in banan, riževih polj. 
Večer v Chaing Raiu z ogledom znamenite ure 
in nočne tržnice.
10. dan: let iz Chiang Rai-ja v Bangkok, prevoz 
do otoka Koh Samet, namestitev v hotelu ob 
plaži, sprostitev na plaži. 
11. dan: prost dan za odkrivanje Koh Sameta. 
12. dan: izlet z ladjico do bližnjih otočkov, 
snorklanje. 
13. dan: uživanje na plaži in prevoz s Koh Same-
ta do Bangkoka in namestitev v hotelu. Večer v 
novem delu Bangkoka. 
14. dan: nakupovanje v raznolikih trgovskih 
centrih ter tržnicah. Odhod proti domu. 
15. dan: let in prihod na bližnje letališče.
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Čudovite peščene plaže

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960



Podatki o potovanju:

Trajanje: 15 dni 
Datum: 23. 12. do 6. 1. 2019 /  9. 2. do 23. 2. 2019
Cena: 1890 € na osebo v dvoposteljni sobi.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 320 € na 
osebo.
 
V ceno je vključeno:
•  Povratna letalska karta z bližnjega letališča v 
ekonomskem razredu z vsemi pristojbinami
•  Vsi notranji letalski leti
•  Vse nočitve 
•  Obroki (3x kosilo, 1x večerja, nekaj zajtrkov)
•  Vsi prevozi na destinaciji po programu
•  Vsi ogledi po programu 
•  Vse vstopnine po programu
•  Organizacija in izvedba potovanja
•  Slovensko vodenje

V ceno ni vključeno:
•  Vse, kar ni navedeno pri »V ceno je vključeno«
•  Osebni izdatki potnikov 
•  Vsa hrana in pijača
•  Napitnine 

  Maksimalno število potnikov je 14.
 
  Vsi odhodi so vedno zagotovljeni.
  
  Ni doplačila, ne glede na velikost 
skupine.

  Ni doplačila, ne glede na velikost 
skupine.
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* Cena po tej ponudbi velja do 15. 12. 2016. Po tem datumu si pridržujemo pravico do zvišanja cene ter/ali spremembe leta (letalske družbe, odhodnega letališča oziroma kombinacije letov) in datumov potovanja. Za potrditev te 
ponudbe je potrebno vplačati nepovratni depozit v višini 750 EUR, preostali znesek pa v celoti poravnati najkasneje 30 dni pred začetkom potovanja. Način plačila je nakazilo na bančni račun agencije Mister Matik Ltd., odprt pri 
Banki Koper. Stroški odpovedi potovanja: do 60 dni pred začetkom potovanja znašajo stroški odpovedi 750 EUR. Za ostale roke veljajo določila, napisana v splošnih pogojih poslovanja podjetja Mister Matik Ltd. V primeru 
neudeležbe na potovanju znaša strošek 100% cene potovanja. Odpoved potovanja je potrebno sporočiti v pisni obliki. Zaradi zagotovitve kakovosti potovanja si pridržujemo pravico do spremembe vrstnega reda izvedbe 
posameznih ogledov (npr. sprememba zaradi vremena). Splošne pogoje poslovanja potovalne agencije Mister Matik Ltd. lahko prejmete na zahtevo, ali si jih ogledate na spletni strani www.mistermatik.com. 

Dih jemajoča arhitektura

KONTAKT: www.mistermatik.com | info@mistermatik.com | 070 /156-960


