Mistična Tajska

15 dni
27. 10. 2019 do 10. 11. 2019 / 21. 12. do 4. 1. 2020 /
15. 2. do 29. 2. 2020
Cena: od 1990 €
Sonce, templji, rajske plaže in legendarne masaže. Kjer
so široki nasmehi iskreni in življenje buči skozi robove.
Na življenje! Na Tajsko!

MISTER MATIK

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

Plavajoča tržnica

Program po dnevih:
1. dan: Let iz bližnjega letališča proti Bangkoku in
dogodivščinam.
2. dan: Prihod v Bangkok. Namestitev v hotelu v
starem delu Bangkoka. Sproščujoča masaža na naš
račun, da si odpočijemo od poti in pripravimo na
vrvež tajske prestolnice, v katerega smo pahnjeni v
sprehodu čez Rambuttri ulico, ki slovi po odlični
ulični hrani in dobrih restavracijah ter najživahnejšo
ulico - legendarno Khaosan. Tam najbolj hrabri
poskusimo pečenega škorpijona, barantamo z
uličnimi prodajalci in zaplešemo na ulici.
3. dan: Doživetje pisanega Bangkoka. Dan začnemo
v mogočnem kompleksu budističnih templjev Wat
Pho. Sledi zabavna vožnja z rečnim taksijem po
glavni mestni reki Chao Praya. Vidimo najvišjo tajsko
pagodo v templju zore Wat Arun. Z vsemi čutili
začutimo kaotično kitajsko četrt z neskončno
tržnico ter si odpočijemo med rastlinjem, pticami in
varani v Lumpini parku. Zvečer nas čaka barantanje
na nočni tržnici ter osupljiv pogled na Bangkok v
lučeh z najvišje tajske stolpnice, kjer vam za piko na i
častimo koktejl.
4. dan: Izlet v preteklost mogočne nekdanje tajske
prestolnice Ayutthaye (14. – 18. stoletje). Z malo

domišljije na sprehodu med ostanki fascinantnih
templjev in palač doživimo veličino mesta, ki je bilo
na svojem vrhuncu glavno trgovsko središče ne le
Azije, ampak tudi sveta. Dušo mestu še danes daje
budizem, kar je navzven vidno preko raznovrstnih
kipov Bude ter znamenite Budine glave, vraščene
med korenine starega drevesa.
5. dan: Plavajoča tržnica in Kwai. Vkrcanje na mali
čoln, ki nas popelje po rečnih kanalih, kjer od blizu
spoznamo starodavni način življenja domačinov ob
reki, z vrhuncem, ko zaplujemo po plavajoči tržnici.
S čolnov okoli nas lahko kupimo sveži sočni mango,
hladno pivo, ali pa se oprimemo pomola, s katerega
ponujajo tradicionalne tajske izdelke in hrano. Vsekakor unikatno doživetje. Sledi ogled plantaže kokosa
in pridelave kokosovega sladkorja. Temnejšo plat
zgodovine spoznamo preko mostu, ki je rezultat
trpljenja in smrti mnogih vojaških ujetnikov – most
na reki Kwai. V sprehodu čez spominski park spoznamo nekaj imen mož, ki so izgubili življenje med
gradnjo mostu. Da kraj zapustimo z bolj pozitivno
noto, imamo kosilo na prijetni lokaciji na reki pod
mostom (ni všteto v ceno).
6. dan: Sever Tajske. Let iz Bangkoka v Chiang Mai.
Izlet na tri vrhove nad Chiang Mai-jem. Prvi vas bo
prevzel s templjem, prepletenim z naravo. Malce
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Treking skozi tropski pragozd

odročna lokacija, rastlinje, ki je preraslo zgradbe in
kipe templja, ter potok s slapom dajejo templju
mističen značaj. Na vrhu drugega je tempelj Doi
Suthep, sveti kraj za mnoge Tajce. Dih vam bo vzel
impresiven razgled na Chiang Mai in okolico. Na
tretjem obiščemo vasico starodavnega gorskega
plemena in botanični vrt. Večerni sprehod skozi
stari del mesta Chiang Mai z možnostjo večerje in
dobre zabave.
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, kjer nam lokalni vodnik pokaže, kaj vse nudi
takšen gozd človeku za preživetje. Prihod v vasico in
učenje o tajski kuhinji. Prenočimo v lokalnih barakah pri domačinih na planoti s čudovitim razgledom (prenočite lahko tudi v hotelu). Lokalni otroci
nam pripravijo krajši plesni nastop. Naslednji dan
zaplavamo pod slapom, gremo na rafting, ter
začinimo dan z zipline s 27 postajami, med katerimi
se zapeljemo skozi krošnje dreves in prečkamo
jezero. Nočitev v Chiang Mai-ju.
9. dan: Chiang Rai. Začnemo z naravnimi vročimi
vrelci, kjer temperaturo vode preverimo s kuhanjem
jajca. Sledi ogled čudovitega Belega templja z
ugotavljanjem simbolike posameznih delov tega

monumentalnega umetniškega dela. Od bližje si
ogledamo nasade ananasa in banan ter riževih polj.
Večerni ogled mesta z znamenito uro in živahno
nočno tržnico.
10. dan: Odhod na otok. Let iz Chiang Rai-ja v
Bangkok, kjer nas bo čakal kombi in nas zapeljal do
pristanišča. Od tam nas zasebni gliser zapelje do
plaže hotela. Namestitev v kočah na plaži. Začetek
uživanja otoškega življenja.
11. dan: Prost dan za odkrivanje Koh Sameta in
čudovitih plaž, ki se skrivajo na vseh straneh otoka.
Bolj pustolovski popotniki lahko otok odkrivate sami,
lahko pa se vam pridruži vodnik.
12. dan: Prosto za uživanje na plaži, doživljanje
morja, visečih mrež, koktejlov, sonca, itd. Popolna
relaksacija.
13. dan: Izlet z ladjico na različne plaže in snorklanje okoli Koh Sameta. Zadnje kopanje. Prevoz do
Bangkoka in namestitev v hotelu. Večer v novem
delu Bangkoka.
14. dan: Zadnja priložnost za uživanje v vsem, kar
Bangkok ponuja. Nakup na tržnicah ali v trgovskih
centrih ter uživanje v tajski hrani – v Pad thaiju,
kakršnega boste kasneje iskali doma (žal neuspešno). Odhod proti domu.
15. dan: let in prihod na bližnje letališče.
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Čudovite peščene plaže

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
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Mističen beli tempelj

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.
•
•
•
•
•
•

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.
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Dih jemajoča arhitektura

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

Datum: 27. 10. do 10. 11. 2019 /
15. 2. do 29. 2. 2020
Cena: 1990 € na osebo v dvoposteljni sobi.
Datum: 21. 12. do 4. 1. 2020
Cena: 2250 € na osebo v dvoposteljni sobi.
Doplačilo za enoposteljno sobo je 350 € 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 na destinaciji

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

* Cena po tej ponudbi velja do 31. 12. 2019. 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.
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