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Thailanda-old
Bangkok, Thailanda

Descriere Thailanda-old 4*, Bangkok, Thailanda
Thailanda - Țara oamenilor liberi- este o comoară care e greu de crezut că poate fi explorată într-o singură
călătorie și, în același timp, este o destinație care trebuie să fie pe lista scurtă a oricărui călător care își dorește să
exploreze lumea! Așadar, noi vă propunem o “călătorie-introducere” în vechiul Siam, o călătorie prin ținuturile țării, de
la nord la sud, dar și prin cultura și tradiția poporului thailandez, prin religia și gastronomia sa. Din Bangkok – Orașul
Îngerilor, mergând spre ținuturile nordice înverzite, pentru a ajunge apoi în insulele exotice din sud, în Phuketul
supranumit Insula Zâmbetului, vom căuta peste tot să vedem templele impresionante, mănăstirile -lăcașe de cult (waturile), dar să și înțelegem puțin din ceea ce reprezinta ele pentru thailandezi, 90% dintre ei practicanți ai budismului;
vom naviga în zona Bangkok-ului, în ambarcațiuni de lemn tradiționale, pe râuri cu malurile locuite de comunități,
râuri care devin - în anumite zile - piețe plutitoare, dar vom ajunge și în zona triburilor din nord, care încă trăiesc un stil
de viață foarte conservator; vom participa la seri cu dansuri tradiționale și masa servită stând pe jos, pe perne
comode, dar vom străbate și străzile aglomerate în căutare de streat-food sau, dacă dorim, mall-urile imense,
adevărate temple ale shoppingului. În Nord, vom ajunge în zona Triunghiului de Aur, aflată la granița a 3 țări (Laos,
Myanmar și Thailanda), iar în sudul țării explorăm insule micuțe minunate, precum Ko Phi Phi (unde s-a filmat idilicul
The Beach cu DiCaprio) sau Insula lui James Bond, dar nu numai. Da, vom ajunge și într-un Parc Național unde putem
interacționa cu elefanți, da, vom putea face masaj thailandez la el acasă, și, da, la finalul călătoriei vom dori să ne mai
întoarcem!
ZIUA 1, 24.10.2021:TIMIȘOARA – BUDAPESTA - DOHA (Qatar). Plecăm, dimineața, spre Budapesta, de
unde decolăm la ora 17:30 spre Bangkok, Thailanda, cu o escală scurtă în Doha. Ziua ce vine ne va găsi pe alt
continent, într-o țară cu o bogăție culturală și a naturii care ne va transpune în zile de poveste petrecute pe tărâmurile
ei.
ZIUA 2, 25.10.2021: Sosire în BANGKOK și CROAZIERĂ de seară
Pășim pe pământul continentului Asia, la ora 12:40, ora locală, unde vom fi întâmpinați de ghidul nostru local,
care se va ocupa de transferul la hotel și începem o aventură de 11 zile, care, cu siguranță, va fi una memorabilă! Cu
numele său internațional Bangkok, marele oraș-metropolă, cea mai vibrantă capitala din Asia de SE, mai este numit
de către localnici și Orașul Îngerilor (Krung Thep).Cu o istorie și spiritualitate uluitoare, Bangkok ni se va dezvălui prin
temple antice thailandeze care se ridică magnific pe malurile râului, prin palate colorate care strălucesc spectaculos în
lumina soarelui și prin râul populat de ambarcațiuni care traversează inima orașului. Ne așteaptă sesiuni de
cumpărături fabuloase, fie că ne dorim obiecte artizanale autentice de înaltă calitate sau oferte excelente la tot felul de
produse, în cele mai elegante centre comerciale din Asia.
Acelora dintre noi cărora ne place să cunoastem o țară și prin gastronomia ei, vom fi încântați să descoperim
felurile de mâncare cu specific local, deosebit de delicioase, care pot fi savurate pe străzile orașului, dar și la localuri –
vom avea parte de toate. Pregătește-te pentru a fi fascinat de această minunăție urbană!
Mese incluse: cina – în programul optional.
Cazare cu mic dejun: Well Hotel Bangkok - 4*, superior room (sau echivalent).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

ZIUA 3, 26.10.2021: BANGKOK – repere importante și seară tradițională în SILOM VILLAGE
Dimineața, pornim spre Grand Palace, cel mai important și impresionant Palat Regal din Thailanda, un
complex de temple, palate și clădiri oficiale. Aici, ajungând la Sanctuarul Wat Phra Kaeo, vom vedea enigmaticul
Buddha de Smarald, cea mai venerată imagine a lui Buddha din Thailanda. Vom continua, apoi, către Wat Pho
, unul dintre cele mai vechi și mai mari temple din Bangkok; Wat Pho este renumit pentru că adăpostește una dintre
cele mai mari statui ale lui Buddha: Buddha Culcat, de 45 de metri lungime, precum și pentru că este școala originală a
masajului tradițional thailandez. După aceea, vom face o plimbare cu o barcă tradițională (long tail boat) de-a lungul
canalelor din Thonburi, la marginea Bangkokului, și vom putea arunca o privire spre viața de zi cu zi a oamenilor care
trăiesc în faimoasele locuințe lacustre din Thailanda, stil de viață cu particularități inedite. La întoarcere, ne vom opri
pe malul vestic al râului Chao Phraya, la Wat Arun (Templul Răsăritului sau Zorilor), probabil cel mai cunoscut simbol
al Bangkokului; templul are numeroase monumente funerare (chedi), dintre care cea mai importantă este pagoda
centrală, de 79 de metri, reprezentând Muntele Meru, iar spirele sale sclipitoare sunt decorate cu fragmente de
porțelan multicolor și ceramică.
Mese incluse: mic dejun si prânz; cina – in programul optional.
Cazare cu mic dejun: Well Hotel Bangkok - 4*, superior room (sau echivalent).
ZIUA 4, 27.10.2021:BANGKOK – cultură și tradiție
Dimineața, după micul dejun, pornim spre Talaad Rom Hoob, unde se află una dintre cele mai inedite piețe
din lume: produsele sunt expuse de-a lungul șinelor de tren! De fiecare dată, trenul își anunță zgomotos sosirea, iar
comercianții strâng repede marfa, pentru a o reașeza în câteva secunde dupa trecerea trenului.
Ne continuăm drumul spre comunitatea din Tha Kha și descoperim viața de zi cu zi, pașnică, dar productive, a
oamenilor. Începem excursia pe canalul navigabil și ne bucurăm de zâmbetele localnicilor care vând alimente pe
bărcile lor toată ziua. Excursia pe canal va fi întreruptă, la un moment dat, de o vizită într-o locuință privată, unde o
localnică ne va pofti să îi vizităm casa și grădina, dar ne va și învăța ceva inedit - țesutul cu frunze de nucă de cocos!
Continuăm turul de cunoaștere a locurilor și oamenilor și vom avea ocazia iar la un moment dat localnicii ne vor învăța
să preparăm câteva dulciuri thailandeze, din ingrediente naturale.
În Tha Kha, s-ar putea să vedem și o piață plutitoare populată de vânzători care se adună în jurul canalului.
Aceasta este mai puțin aglomerată decât alte piețe plutitoare devenite atracții turistice, motiv pentru care vom putea
petrece mai mult timp descoperind traiul autentic al localnicilor – încă o modalitate fantastică de a ne cufunda în
cultura thailandeză.
Dupa-amiază, ne întoarcem la Bangkok, în zona Siam (drumul dureaza 1h 40min) pentru a vizita Casa Jim
Thompson: o minunată casă-muzeu, cu decorațiuni autentice, construită din lemn de tec, care a aparținut lui Jim
Thompson - „părintele mătăsii thailandeze”. Casa tradițională din lemn a fost adusă dintr-o provincie thailandeză în
inima Bangkokului și oferă un refugiu fantastic din agitația capitalei, proprietatea incluzând grădini tropicale ce
simbolizează jungla și natura Thailandei, dar reprezintă și o piesă reprezentativă a culturii thailandeze. Aici, se pot
cumpăra și suveniruri diverse.
Seara, timp liber pentru a explora Bangkokul, pentru a mai degusta specialități de la tonetele de pe străzi
(street food-ul este un motiv in sine de a ieși pe străzi) sau pentru o ultimă tură de shopping.
Mese incluse: mic dejun si prânz
Cazare cu mic dejun: Well Hotel Bangkok - 4*, superior room (sau echivalent)
ZIUA 5, 28.10.2021: BANGKOK – CHIANG RAI
Vom călători spre nordul țării, spre Chiang Rai, cu un zbor de dimineață (8.20 – 9.45).

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

La sosirea pe aeroportul Chiang Rai, ne așteaptă ghidul local și începem să descoperim această zonă a
Thailandei. Ajungem în zona Mae Chan, deluroasă, în satele triburilor Akha și Yao: respirăm aerul curat al acelor
zone frumoase și interacționăm cu localnicii. Continuăm spre orașul antic Chiang Saen, cu o vizită la Wat Chedi Luang
- un templu care a fost distrus și lăsat abandonat. După aceea, ne îndreptăm către „Triunghiul de Aur”, renumit
datorită poveștilor misterioase din jurul traficului de droguri din trecut și a războiului care a avut loc aici. Ajungem apoi
la Wat Pu Kao, un loc pitoresc cu o vedere panoramică superbă asupra râului Mekong, cu o scurtă plimbare cu barca
până la insula Don Sao. Apoi, vizităm Muzeul Opiumului, unde întrebările și curiozitățile noastre legate de comerțul
cu opium vor primi un răspuns. După aceea, continuăm să călătorim către Mae Sai și vizităm piața plină de viață din
orașul de frontieră cu Myanmar și cel mai nordic punct al Thailandei.
Mese incluse: mic dejun și prânz
Cazare cu mic dejun: Laluna Hotel & Resort Chiang Rai - 4*, Garden Bungalow (sau echivalent)
ZIUA 6, 29.10.2021: CHIANG RAI - CHIANG MAI
Vom începe ziua cu o vizită la Wat Rong Khun, faimosul Templu Alb creat de artistul acum renumit
internațional Chalermchai Kositpipat. Pe lângă templul impresionant în sine, cu picturi murale captivante, există și o
galerie cu picturile lui Chalermchai expuse. Continuăm apoi călătoria către Chiang Mai, cu autovehicolul, pe un traseu
forestier, prin dealuri, văi și sate pitorești. În timpul călătoriei, vom avea o scurtă pauză la Mae Khachan Hot Spring
, unde ne putem relaxa picioarele în apa termală. Apoi, ajungem la hotelul nostru din Chiang Mai.
Mese incluse: mic dejun și prânz.
Cazare cu mic dejun: Amora Tapae Hotel Chiang Mai - 3*, Superior Grand (sau echivalent).
ZIUA 7, 30.10.2021: CHIANG MAI
Ziua de astăzi ne găsește tot în Chiang Mai, iar programul de astăzi vine sub forma unor propuneri de excursii
și experiențe opționale.
OPȚIONAL - dimineața: Timp petrecut cu elefantii în jungla (cu pranz inclus, durata: 07.50-14.00)
OPȚIONAL – după-amiaza: Excursie la Doi Suthep pana la apusul soarelui (Durata: 15.00-18.30)
OPȚIONAL - seara: CinătradiționalăKhantoke
Mese incluse: mic dejun; prânz și cină – în cadrul programelor opționale.
Cazare cu mic dejun: Amora Tapae Hotel Chiang Mai - 3*, Superior Grand (sau echivalent).
ZIUA 8, 31.10.2021:CHIANG MAI – PHUKET
Astăzi ne luăm la revedere de la zona de nord a Thailandei, atât de bogată în experiențe culturale, tradiții și
posibilități de contact autentic cu oamenii locului și ne îndreptăm spre insulele paradisiace din sudul țării. Zburăm din
Chiang Mai în Phuket, unde vom fi întâmpinați de ghidul nostru local și ne îndreptăm spre hotel. Astăzi, explorăm
împrejurimile, cazarea fiind aleasă în zona Karon Beach, în așa fel încât să fim la distanță de o plimbare și de
oportunitățile comerciale și culinare.
Mese incluse: mic dejun.
Cazare cu mic dejun: Andaman Seaview - 4*, Superior Room (sau echivalent).
ZIUA 9, 01.11.2021: PHUKET, program opțional: O zi pe Insula Phi Phi (unde s-a filmat idilicul The Beach
cu DiCaprio) sau zi de plajă, relaxare, program pe cont propriu. Plecăm de la hotel către Ao Po Grand Marina, unde
suntem primiți de echipajul care ne va îngriji de-a lungul zilei. Ne îmbarcăm pe un catamaran modern, de lux, pentru o
croazieră pe apele cristaline ale Mării Andaman. După un mic dejun ușor, încercăm echipamentul de snorkeling și ne
îndreptăm spre Koh Phi Phi. La bord, ne relaxăm pe puntea ambarcațiunii și ne bucurăm de peisajul uimitor care se
derulează de o parte și alta a navei. Vom ajunge mai intâi pe insula Monkey Beach; aici vom putea “socializa” cu
maimuțele suficient de îndrăznețe și obișnuite cu oamenii, încât să ne fure mâncarea din mână și să își vadă de treaba
lor în timp ce le imortalizăm în fotografii, dar vom face si snorkelling printre peștii colorați.
Călătoria va continua către Golful Tonsai, plaja principală din Koh Phi Phi Don și cea mai mare insulă din
arhipelag, însă tot nemotorizată – nu există nicio mașină pe insulă, deplasarea făcându-se pe jos, pe bicicletă, iar
aprovizionarea, cu ajutorul unor cărucioare; ne plimbăm și noi prin satul plin de viață și luăm prânzul într-un restaurant
cu o selecție de preparate delicioase thailandeze și internaționale.
Apoi, croaziera noastră continuă către Koh Phi Phi Le, trecând pe lângă Loh Sama Bay, Camel Rock la Nui Bay
și Pileh Lagoon: o succesiune a tot ceea ce poate natura oferi în zona mării Andaman: plaje paradisiace cu nisip alb,
ape limpezi, jungla verde și roci cu forme incredibile, parcă tocmai scăpate din cer în apă. Catamaranul nostru se

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

îndreaptă apoi spre Viking Cave, o cavitate naturală situată la baza unei stânci înalte de calcar. Locul își datorează
numele unor tablouri vechi de 400 de ani găsite acolo, reprezentând bărci asemănătoare cu corăbiile vikinge, drakkar.
Vom ancora, într-un final, la Pileh Lagoon, unde fiecare dintre noi poate alege modul în care încheie superba
călătorie: ne relaxăm pe puntea ambarcațiunii sau pe plaja cu nisip fin sau mai scotocim prin viața subavcatică într-o
tură de snorkeling! La sfârșitul zilei, vom admira apusul soarelui în timp ce navigăm înapoi către Phuket.
Durata: De la 07:30 la 18:00.
Mese incluse: Prânz și apă.
Note: Echipament de snorkeling inclus.
Mese incluse: mic dejun; prânz – în programul optional.
Cazare cu mic dejun: Andaman Seaview - 4*, Superior Room (sau echivalent).
ZIUA 10, 02.11.2021: PHUKET, program opțional: O zi pe Insulele Similian, sau zi de plaja, relaxare,
program pe cont propriu. Insulele Similan sunt un grup de insule din Marea Andaman, parte din provincia Phang Nga;
sunt parte dintr-un parc național, ceea ce înseamnă că dezvoltarea este aproape inexistentă - insulele fiind renumite
pentru locurile lor de scufundare și experiențele impresionante de snorkeling, datorită vieții marine foarte bogate, a
recifurilor de corali incluzând aproximativ 500 de specii de corali duri si moi, pești mari și colorați, broaște țestoase și
anemone; plajele sunt si ele idilice, cu nisip alb scăldat de apa mării turcoaz, cristalină.
Durata: De la 06.00 la17.00
Mese incluse: mic dejun
Cazare cu mic dejun: Andaman Seaview - 4*, Superior Room (sau echivalent)
ZIUA 11, 03.11.2021: PHUKET, program opțional: O zi pe Insulele Hong sau zi de plajă, relaxare, program
pe cont propriu.
Ne îmbarcăm pentru o nouă aventură- croaziera către peisajele spectaculoase oferite de Marea Andaman.
Insula James Bond este un reper celebru în Golful Phang Nga; locul a devenit celebru și datorită faptului că aici s-au
filmat scene din filmul James Bond, The Man with the Golden Gun. O trăsătura distinctivă a acestui faimos golf este
numărul de stânci de calcar care țâșnesc vertical din apa verde-smarald, de te intrebi daca nu sunt pe cale să se
prăbușească. Ne relaxăm pe puntea ambarcațiunii, luăm prânzul la bord, apoi ne bucurăm de o după-amiază de
explorări ale peșterilor și lagunelor ascunse din golfului Phang Nga. Ghidul ne va călăuzi prin Tidal Nape – Sea Caves,
din insula carstică de calcar marin din Golful Phang Nga și spre Hongs. Lagunele care se ascund în spatele stâncilor
impresionante, sculptate de natură sunt și habitat pentru maimuțe macac, pescăruși albaștri, egrete, vulturul de mare,
vulturul Indian roșu cu cap alb, pești amfibie - mudskippers dar și varani. După lăsarea întunericului, călătoria noastră
include o experiență aparte: lansarea la apă a aranjamentelor florale Kratong, pe care le realizăm noi înșine; obiceiul
acesta face parte dintr-o tradiție thailandeză: se creează coșuri plutitoare din materiale degradabile (frunze, flori,
uneori pâine), decorate cu o lumânare – lumânarea este simbolul venerării lui Budha, iar kratongul lăsat să plutească
în jos pe râu simbolizează eliberarea omului de toate relele.
Mesele incluse: prânz, cină (pe ambarcatiune).
Durata: 11:00 la 21:00.
Mese incluse: mic dejun; prânz și cină – în programul opțional.
Cazare cu mic dejun: Andaman Seaview - 4*, Superior Room (sau echivalent).
ZIUA 12, 04.11.2021: PHUKET – DOHA
Petrecem aproape toată ziua pe insula noastră, având în vedere ca zborul îl avem târziu: Phuket,19:40 - Doha,
23:05. Transferul la aeroport este asigurat și vom fi conduși de ghidul nostru local.
ZIUA 13, 05.11.2021: DOHA - BUDAPESTA - TIMIȘOARA
Dupa o escală scurtă în Doha, de cca 3 ore, ne îmbarcăm pentru zborul Doha – Budapesta (01:50 – 05:40),
urmând Budapesta – Timișoara, transfer auto.
Odată ajunși în Timișoara… începem să planificăm următoarea vacanță!

Servicii incluse

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

·
Bilete de avion pentru zborurile internaționale Budapesta - Doha - Bangkok/Phuket - Doha Budapesta, taxe de aeroport incluse;
Bilete de avion pentru zborurile interne Bangkok - Chiang Rai și Chiang Mai - Phuket, taxe de aeroport
incluse;
Bagaj de cală de 23 kg;
Transferuri de la/către aeroporturi în Thailanda și asistență în aeroporturi la sosiri/plecări;
Cazări - 10 nopți la hotelurile menționate (3 nopți Bangkok, 1 noapte Chiang Rai, 2 nopți Chiang Mai, 4
nopți Phuket);
Mesele: așa cum sunt menționate în program;
Toate activitățile descrise în program (Bangkok: Grand Palace, Wat Pho, Wat Arun, plimbare cu long tail
boat pe canalele Thonburi, Talaad Rom Hoob sau Train Market, excursie Tha Kha,vizita Casa Jim
Thompson; Chiang Rai: zi întreagă de excursie - triburile Akha și Yao în zona Mae Chan, Chiang Saen,
Triunghiul de Aur, cu barca pe râul Mekong, Muzeul Opiumului, Templul Alb Wat Rong Khun; Chiang Mai:
excursie în natura luxuriantă a zonei, cu oprire la Mae Khachan Hot Sring);
Transport pe parcursul programului în Thailanda, în autovehicule cu aer condiționat, pe itinerariul
descris;
Ghid local vorbitor de limba engleză pe tot parcursul turului în Sri Lanka;
Însoțitor de grup pe toată perioada călătoriei – Monica Jurma.

Servicii neincluse
Transfer Timisoara – aeroport Budapesta – Timisoara, 60 euro/persoana;
Asigurarile medicale personale, pentru bagaje si asigurare storno;
Taxe de viza in Thailanda: 50 euro, in momentul pregatirii ofertei – decembrie 2019;
Tips-ul pentru soferi si ghizi, pe care ii adunam in timpul calatoriei (5 euro/persoana/zi de program cu
ghid si sofer);
Mesele nespecificate ca fiind incluse si cele din programele optionale;
Masaje si tratamente disponibile la hotelurile unde suntem cazati;
Excursiile optionale;
Cheltuieli personale, mini bar, telefoane, etc;
Taxe foto/video;
Supliment camera single pentru cele 10 nopti, 390 euro, in cazul in care acest lucru este solicitat.

Informatii utile
EXCURSII OPȚIONALE:
·

CROAZIERA Loy Nava, cu cina inclusa si dans traditional (durata: 20.10-22.10)

70-78 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

SILOM VILLAGE - cina si spectacol in stil traditional (durata: 19.30-21.00)

67-75 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

MASAJ Thailandez autentic (durata: 1 ora)

20-25 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

O seara in CHIANG MAI cu songthaew-ul (durata: 16.30-21.00)

27-36 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

Timp petrecut CU ELEFANȚII IN JUNGLA, cu pranz inclus (durata: 07.50-14.00)

83-100 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

Excursie la DOI SUTHEP (durata: 15.00-18.30)

26-36 euro/persoana (in functie de marimea grupului)

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (10.01.2023 00:32)

·

Cina traditionala KHANTOKE

29-36 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
·

Excursie de o zi cu barca cu motor pe INSULA PHI PHI, cu pranz, apa si echipament snorkeling incluse (durata:
07.30-18.00) 105-110 euro/persoana (in functie de marimea grupului)

·

Excursie de o zi cu barca cu motor pe INSULELE SIMILIAN, cu pranz, apa si echipament snorkeling incluse
(durata: 06.00-17.00) 118-125 euro/persoana (in functie de marimea grupului)

·

Excursie de o zi INSULELE HONG, cu pranz si cina incluse (durata: 11.00-21.00)

110-116 euro/persoana (in functie de marimea grupului)
DETALII EXCURSII OPȚIONALE:
Croaziera Loy Nava, cu cina si dans traditional
In prima seara petrecuta in Bangkok va propunem cina si croaziera pe magnificul râu Chao Phraya
, care strabate orasul printre templele splendid iluminate la ceas de seara si zgaraie-nori; ambarcatiunea aleasa este
una speciala: o constructie traditionala, de mici dimensiuni, fiind prima barja de orez construita din lemn care a
strabatut raul din Bangkok cu acest scop, turistic, fiind adaptata, desigur, pentru entertainment!
Cina cu preparate thailandeze va fi completata de dansul tradițional thailandez.
Durata: 20.10-22.10 (2 ore)
Notă: vom avea si transfer privat de la/la hotel, si ghid vorbitor de limba engleza.
Silom Village - cina si spectacol in stil traditional; un crampei de cultura Thai
Seara, cei care dorim, vom face o escapada in afara agitatiei din Bangkok si vom patrunde in atmosfera linistita
a
satului Silom. Ne asezam confortabil printre perne, asa cum obisnuiau oamenii in perioada Regatului Siam, in
timp ce ne bucurăm de un spectacol special in timpul cinei.

Vom savura mancaruri thailandeze cu arome

inconfundabile, ascultand instrumente muzicale traditionale la care se canta de secole, si inca sunt folosite.
Deasemenea, vom avea parte de un spectacol de dansuri traditionale, in timpul carora admiram complexitatea
costumatiilor colorate, mastile precum si bijuteriile interpretilor. Aceasta este o experienta unica in care aflam si
despre legendele si miturile ascunse in spatele fiecarui dans.
Durata: 19.30-21.00
Notă: avem si transfer privat de la/la hotel, si ghid vorbitor de limba engleza.
Masaj Thailandez autentic
Simturile ne vor fi rasfatate cu un masaj tailandez autentic in stil vechi! Cel pe care vi-l propunem, la unul
dintre cele mai apreciate saloane din regiune, nu numai ca ne amelioreaza tensiunea musculara, ci le ajuta si pe
fostele detinute sa se reintegreze profesional in societate: aceste femei, dupa ce isi executa pedeapsa, invata temeinic
arta masajului thailandez si astfel isi pot castiga existenta.
Prima experienta a unui masaj traditional thailandez ar putea fi un pic dur pentru cei obisnuiti doar cu masaje
de relaxare, dar de obicei oamenii spun ca se simt extraordinar de relaxati dupa masaj.
Durata: 15.00-16.00 (1 ora)
O seara in Chiang Mai cusongthaew-ul
Dupa-amiaza mai putem explora orasul Chiang Mai cu songthaew-ul, un fel de camion local convertit pentru
calatori, foarte popular in zona. Incepem prin a descoperi o locatie mica, ferita de fluxul turistic, pe malul raului, pentru
a degusta delicatese autentice din nordul Thailandei si bauturi racoritoare, cat timp ne bucuram de soarele care incepe
sa apuna. Apoi, trecand prin pietele pline de viata si cateva repere faimoase ale zonei, songthaew-ul ne va duce in
centrul vechi al orasului. Facem o scurta oprire in parcul public, unde localnicii si expatii fac exercitii fizice (de la yoga
si takraw pana la aerobic si badminton) - inca un loc perfect pentru a observa oamenii locului. Apoi sarim in
autovehicolul nostru pentru a ne deplasa la un restaurant local de pe malul raului. Aici vom vedea cum se face som
tam, o salata picanta de papaya, si chiar vom pune mana pentru a ne prepara propria portie de som tam! Seara ne va
gasi intr-un cadru pitoresc de pe malul raului, savurand salata de papaya insoțita de orez lipicios , rulouri prajite si pui
flambat.
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Durata: 16.30-21.00
Timp petrecut cu elefantii în jungla (cu pranz inclus)
O experienta care va adauga o dimensiune in plus calatoriei noastre! Dimineata devreme ne indreptam catre
Elephant Rescue Park, unul dintre numeroasele locuri din zona luxurianta din jurul Chiang Mai unde se poate
interactiona cu elefantii. Aceasta organizatie salvează elefantii in suferinta - exploatati sau raniti - pentru a le oferi
adapost, atentie si respectul pe care il merita.
Imbracam tinutele de Mahout (proprietar/ingrijitor de elefanti), si intalnim gazdele zilei.
Experienta aceasta nu este despre a calari elefantii ci despre a interactiona cu ei: invatam sa ii hranim, ii
observam si ne conectam cu elefantul “nostru”; ii escortam in plimbare pe dealurile verzi, si ii insotim la jocul lor
preferat: o baie in rau. Dupa aceasta aventura de jumatate de zi alaturi de noii nostri prieteni, va fi randul nostru sa
facem un dus si sa servim pranzul.
Momentele unice petrecute cu elefantii ne vor oferi si posibilitatea de a intelege problemele legate de
protejarea elefantilor ca si specie.
Durata: 07.50-14.00
Excursie la Doi Suthep pana la apusul soarelui
Dupa-amiaza putem face o plimbare prin Parcul National Doi Suthep, unul dintre cele mai inalte dealuri din
Chiang Mai, dar usor accesibil, unde gasim si templul Doi Suthep, unul dintre cele mai spirituale locuri ale orasului.
Putem primi o binecuvantare personala de la unul dintre calugari si sa avem momentul nostru de introspectie in timp
ce ascultam calugarii murmurand rugaciuni: o experienta spirituala specifica tarii in care ne aflam si care ne mai
apropie putin de cunoasterea spiritului Thailandei. Suspendati intre pamant si cer, admiram din Doi Suthep cum apusul
soarelui coloreaza cerul in cele mai frumoase nuante.
Durata: 15.00-18.30
CinatraditionalaKhantoke
Seara avem ocazia sa ne bucuram de preparate din Thailanda de Nord, insotite de dansuri si muzica
traditionala. Cina Khantoke dateaza de multe secole, nicidecum nu sunt seri gandite doar pentru turisti; si in prezent
sunt organizate mese Kantoke pentru petreceri mari si evenimente speciale, pe langa cele cateva locuri din Chiang Mai
care ofera spectacole zilnice pentru a promova istoria si cultura stravechiului regat nordic Lanna. Ne vom aseza
confortabil pe perne, pe podea, si vom degusta mancaruri delicioase servite intr-un mod traditional Thai Lanna,
in timp ce urmarim o reprezentatie spectaculoasa a dansurilor traditionale din nordul thailandei. Aceasta cina
traditionala va fi pe lista oricarui calator care doreste sa simta spiritul tarii prin oamenii lui si traditie.
Note*: 1) Prețul early-booking și ofertele speciale sunt valabile în limita locurilor disponibile.
2) Prețul este calculat pentru grup de 20 de persoane. Pentru un număr mai mic de persoane, prețul se
recalculează (supliment de 60 euro, pentru grup de 15-19 persoane; supliment de 160 euro pentru un grup de sub 15
persoane);
3) Prețul este calculat la o paritate a monedei thailandeze (bath thailandez): 1 Euro = 33.65 THB, la
09.12.2019; în cazul aprecierii semnificative a valutei, este posibil ca acest lucru să se reflecte și în plățile pe care
clienții noștri le fac către noi.

Tip proprietate
Hotel

Tip masa
Mic dejun
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Circuit
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Zbor
Transfer
Cazare
Masa
Demipensiune
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