
 
 

 
Pagina 1 din 5 

 

Thailanda – Bangkok şi Phuket 

Perioada: 09.03.2019 – 19.03.2019 (9 nopţi) 

 

Îmbinarea între modern și istoric, între nou și vechi, întâlnirea între distracție și cultură, aromele 
mâncării thailandeze, agitația piețelor stradale, frumusețea plajelor albe nisipoase, peisajele 

naturale sălbatice, misterul templelor budiste – toate acestea și multe altele fac din Thailanda o 
destinație turistică inedită și complexă. Vă propunem un program care vă oferă posibilitatea de a 

gusta câte puțin din toate aceste experiențe. 
 

 

    
  
 
 

Program: 2 nopți în Bangkok (10.03 – 12.03) și 7 nopți în Phuket (12.03 – 19.03) 
 

Preț: de la 1509 Eur / persoană, loc în cameră dublă (taxele de zbor sunt incluse) 

 
 

 Zbor din Bucureşti (via Doha) 
 Cazare cu mic dejun: 2 nopţi în Bangkok şi 7 nopţi în Phuket  
 Early check-in la sosire în Bangkok 
 Transfer de grup aeroport – hotel – aeroport în Bangkok şi Phuket 
 Zbor intern pe ruta Bangkok – Phuket (taxe incluse) 
 Tur de oraş în Bangkok - bonus 
 Insoțitor de grup român 
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10 – 12 martie 2019: Bangkok 
 

Hotel Grand Sukhumvit Bangkok 5* în Bangkok 
 

Localizare: Hotelul este situat în inima orașului Bangkok, în apropierea stației trenului suspendat 
(sky train). Acesta se află la câțiva pași de acvariul Bangkok Ocean World şi shopping mall-urile 
Siam Paragon şi Central World, dar și de o multitudine de restaurante. 
 

Dotări hotel și servicii oferite: recepție deschisă 24h/24h, sală de fitness, centru spa, săli de 
conferințe, parcare interioară, piscină exterioară, aer condiționat, lift, WiFi, 2 restaurante, 3 baruri, 
room service. 
 

Dotări camere: Camerele Deluxe (cu un pat matrimonial sau 2 paturi separate) au o suprafață de 
circa 36 mp și sunt pentru nefumători (camere pentru fumători, la cerere, în funcție de disponibilitate). 
Acestea sunt decorate modern și dispun de baie proprie, uscător de păr, telefon, TV prin cablu, aer 
condiționat, minibar/mini frigider, acces WiFi gratuit, seif. Capacitatea maximă de cazare în cameră 
este de 2 adulți și un copil. 
 

     
 

     
 
 
11 martie 2019: 
 

Turul Bangkok-ului cu ghid vorbitor de limba engleză - bonus 
 

Templele Bangkok-ului și Grand Palace – excursie de jumătate de zi inclusă în pachet (orar 
informativ: 08:00 – 12:00). Se vizitează Golden Buddha Temple, Reclining Buddha Temple și Grand 
Palace (fosta rezidență regală). Turul inculde: transport în mașini cu aer condiționat, ghid local 
vorbitor de limba engleză, intrări la obiectivele menţionate mai sus.   
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12 – 19 martie 2019: Phuket 
 

Hotel Sugar Marina Nautical 4* în Kata Beach, Insula Phuket 
 

Localizare: Hotelul este situat la circa 200 m de plaja din Kata Beach, în partea sud-vestică a Insulei 
Phuket, la circa 50 km de aeroport. Aceste se află la circa 15 min de centrul staţiunii Kata, circa 10 
min cu taxi de centrul staţiunii Karon, şi circa 25 min cu taxi de staţiunea animată Patong.  
 

Dotări hotel și servicii oferite: recepție, piscină exterioară, sală de fitness, restaurant, bar, room 
service, colț internet (contra cost), parcare, aer condiționat. 
 

Dotări camere: Camerele Deluxe (cu un pat matrimonial sau 2 paturi separate) au o suprafață de 
circa 35 mp și dispun de baie proprie, uscător de păr, telefon, TV prin cablu, aer condiționat, minibar, 
seif, terasă sau balcon, acces la Internet WiFi. Camerele sunt pentru nefumători. Capacitatea 
maximă de cazare este de 2 adulți și un copil. 
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Tarife: 
 

Tip cameră 
Tarif / persoană* 
Ofertă standard 

Camera Dublă 1.509 EUR 

Camera Dublă în regim Single 1.851 EUR 

                     * Loc in camera Dublă 

                      
Tarifele includ: 

 Transport cu avionul pe ruta Bucureşti-Doha-Bangkok şi Phuket-Doha-Bucureşti cu 
compania aeriană Qatar Airways (taxele de aeroport sunt incluse) 

 2 nopţi de cazare cu mic dejun şi Early Check-In la sosire în Hotel Grand Sukhumvit 5* din 
Bangkok 

 7 nopţi de cazare cu mic dejun în Hotel Sugar Marina Nautical 4* în Kata Beach, Insula 
Phuket 

 Tur de oraş: templele Bangkok-ului şi Grand Palace în Bangkok 
 Transferurile aeroport-hotel-aeroport în Bangkok şi Phuket 
 Zbor intern pe ruta Bangkok – Phuket (taxele de aeroport sunt incluse; orarul de zbor se va 

stabili înainte de plecare)  
 Însotitor de grup român 

 

Tarifele nu includ: 
 Excursii opţionale, alte mese decât cele menţionate, cheltuieli de natură personală 
 Asigurarea medicală (opţională, dar recomandată) 
 Asigurarea storno (opţională, dar recomandată) 
 Taxa de viză pentru Thailanda (≈ 55 EUR / persoană, se achită la sosirea în Bangkok) 

 

 

Orar de zbor informativ (poate suferi modificări) – compania aeriană Qatar Airways: 

Aeroport Aeroport Nr. Zbor Data Ora Plecare Ora Sosire 

Bucureşti Doha QR222 9 martie 2019 12:15 18:00 

Doha Bangkok QR830 9 martie 2019 20:20 
06:55 

(10 martie 19) 

Phuket Doha QR843 19 martie 2019 08:10 12:00                  

Doha Bucureşti QR219 19 martie 2019 16:10 20:30 

 

Termene de plată: 
- 30% din total la momentul rezervării 
- 60% din total până cel târziu la data de 07.12.2018 
- 100% din total până cel târziu la data de 01.02.2019 

 
Procentul aferent primei plăți se va calcula în funcție de momentul înscrierii. Dacă înscrierea se face 
cu mai puțin de 35 de zile înainte de plecare, pachetul turistic va fi achitat integral. În cazul 
nerespectării termenelor de plată, agenția poate anula rezervarea. 
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Condiţii de anulare / Penalizări: 
- 30% din total pentru anulări efectuate începand cu ziua rezervării şi până la data de 07.12.2018 
- 60% din total pentru anulări efectuate în intervalul de timp 08.12.2018 – 01.02.2019 
- 100% din total pentru anulări efectuate după data de 01.02.2019, sau pentru neprezentarea la 

program. 
 

Observaţii: 
 Numărul minim de participanţi pentru realizarea programului: 12 persoane. 
 Locurile solicitate suplimentar, faţă de grupul maxim rezervat, pot fi la un tarif mai mare (în funcţie 

de condiţiile din momentul solicitării, impuse de compania aerienă şi de hotel), şi se supun unor 
condiţii diferite de modificare sau anulare. 

 Documente necesare pentru călătoria în Thailanda: paşaport turistic simplu (nu temporar) 
valabil minim 6 luni de la data întoarcerii. Copiii au nevoie de paşaport individual.  

 Viza se acordă la intrarea în ţară; costul acesteia nu este inclus în tariful pachetului turistic. 
 Agenţia nu este răspunzătoare de eventualul refuz al autorităţilor de la punctele de frontieră de a 

primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu.  
 Distribuţia camerelor la hotel se face de către recepţia acestuia; problemele legate de amplasarea 

sau aspectul camerei vor fi comunicate de turist însotitorului de grup, la momentul constatării 
neconformităţii.  

 Utilizarea de către turişti a anumitor facilităţi din hotel poate să implice taxe suplimentare, iar 
pentru evitarea situaţiilor nedorite, legate de costuri suplimentare, turistul poate solicita 
recepţionerului informaţii exacte asupra facilităţilor. În momentul efectuării cazării, hotelul poate 
bloca pe cartea de credit a clientului o sumă de bani, drept garanţie, rambursabilă la sfârşitul 
sejurului. 

 Pentru părăsirea teritoriului României a unui minor, conform reglementărilor în vigoare, acesta 
trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 

1. Să călătorească însoţit de cel puţin un adult. În cazul în care adultul care îl însoţeşte este 
părinte acesta are nevoie de o împuternicire legalizată notarial din partea celuilalt părinte. 
Documentele trebuie prezentate în original. 

2. În cazul în care adultul care îl însoţeşte nu este niciunul dintre părinţi atunci acesta trebuie 
să aiba asupra lui împuternicire legalizată notarial din partea ambilor părinţi precum şi un 
cazier judiciar eliberat recent. Documentele trebuie prezentate în original. 

3. Informaţii complete găsiti pe site-ul www.politiadefrontiera.ro sau la numărul de telefon al 
Poliţiei de Frontieră Romane 021-9590. 

 Clasificarea hotelului este în conformitate cu standardele existente în Thailanda. 
 Greutatea maximă a bagajelor, admisă pe zborurile Qatar Airways, este de 30 kg pentru bagajul 

de cală şi 7 kg pentru bagajul de mână. Pentru fiecare kg în plus, faţă de cele maxim admise, 
pasagerul va plăti excedent de bagaj. Fiecare pasager are dreptul la un singur bagaj de cală de 
30 kg şi un singur bagaj de mână de 7 kg, în mod gratuit; orice depăşire se achită separat la 
check-in. Pentru zborul intern greutatea maximă a bagajului de cală este de 20 kg. 

 În cazul unei fluctuaţii cu mai mult de 3% a parităţii EUR/THB, faţă de cea din luna iulie 2018, 
agenţia poate recalcula tarifele. 

 Agenţia poate modifica preţul contractului, în sensul majorării sau micşorării, după caz, arătând 
totodată modul de calcul al majorărilor sau micşorărilor de preţ ale contractului, şi numai dacă 
modificarea are loc ca urmare a variaţiilor costurilor de transport, a redevenţelor şi a taxelor 
aferente serviciilor de aterizare, debarcare / îmbarcare în porturi şi aeroporturi, a taxelor de turist, 
ori a cursurilor de schimb valutar, aferente pachetului de servicii turistice contractat. Preţurile 
stabilite în contract nu pot fi majorate, în niciun caz, în cursul celor 20 de zile calendaristice care 
preced data plecării. 

 Pe unele plaje şi în majoritatea locurilor închise din Thailanda, este absolut interzis fumatul, 
aplicându-se amenzi pentru nerespectarea acestei legi. În această privinţă, vă recomandăm să 
utilizaţi exclusiv locurile special amenajate. 

 Moneda naţională este: BAHT (THB). 100 Baht = cca 12 Lei = cca 2,6 Eur = cca 3 USD. 
 
 
 

http://www.politiadefrontiera.ro/

