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De la 2275€ 
(Preţ valabil în limita locurilor 
disponibile) 

13 zile 
 

D A T E  D E  P L E C A R E   

13.10 

S E R V I C I I  I N C L U S E  

• Bilet de avion Bucuresti – Bangkok  si 

Singapore - Bucureşti, zbor cu escală 

escala (orarul de zbor si ziua de 

operare (+/-1 zi) se pot modifica de 

catre compania aeriana);  

• Taxele de aeroport  

• Bilet de avion Bangkok- Kuala 

Lumpur; 

• Transport cu autocar/ microbuz cu 

climatizare, la dispoziţie conform 

programului; 

• Transfer aeroport– hotel – aeroport 

• 11 nopţi de cazare cu mic dejun în 

hoteluri de  4*; 

• 5 pranzuri + 1  cina 

• Plimbarea cu bicicleta si biletul de 

tramvai din Parcul Muang Boran. 

• Excursie cu barca la Piata plutitoare 

din Damnoen Saduak; 

• Excursie la Ayutthaya; 

• Tur de oras in Bangkok, Kuala Lumpur 

si Singapore; 

• Vizita la Putrajaya si Malacca; 

• Transferurile, tururile şi excursiile 

menţionate în program; 

• Taxele de intrare la obiectivele 

turistice menţionate în program; 

• Ghizi locali 

• Conducător de grup român 

 

 

 

 

 

 

 

Asia de Sud-Est se dezvaluie ca un teritoriu excentric, unde cultura moderna si 
agitata a capitalismului se imbina perfect cu aerul mistic al istoriei acestor locuri. 
Natura convietuieste in armonie deplina cu tehnologia de ultima ora, iar 
amalgamul de culturi diferite pare ca da nastere unui stil de viata cu totul nou si 
fascinant. Centre urbane care rivalizeaza cu imaginatia scriitorilor SF, jungle 
nesfarsite, zone de coasta cu plaje asa cum iti poti imagina paradisul pe Pamant. 
Iata pe scurt ceea ce vei putea vedea, simti si experimenta pe parcusul a 13 zile. 

De ce veţi iubi această călătorie : 

 Plimba-te cu bicicleta in Parcul istoric si architectural Muang Boran si 

descopera cateva din reproducerile celor mai semnificative cladiri din Thailanda, 

precum Palatul Regal din Ayutthaya.  

 Experimenteaza mancarea stradala din Bangkok si calatoreste cu un Tuk Tuk 

 Plimbati-va prin Pak Klong Talat, cea mai mare piata de flori din Thailanda 

care functioneaza doar peste noapte. 

 Surprindeti agitatia si freamatul localnicilor care isi expun produsele in piata 

plutitoare din Damnoen Saduak. 

 Vizitati Ayutthaya, fosta capitala a Siamului pana in 1767. 

 Pregatiti aparatul foto si surprindeti in obiectiv Turnurile Petronas din Kuala 

Lumpur, detinatoare a mai multe recorduri mondiale, printre care: cele mai 

inalte turnuri gemene din lume (88 de etaje si si 452 m inaltime), cea mai adanca 

fundatie din lume, cea mai inalta pasarela din lume. 

 Participa la un night safari inedit in Singapore! Fiind primul de acest tip din 

lume, desfășurat pe o suprafaţă de 40 de hectare, parcul dezvăluie viaţa și 

misterele nocturne ale junglei tropicale. 

Program 

 Ziua 1: București – Bangkok  

Prezentare în Aeroportul București Otopeni pentru zborul cu escala spre 

Bangkok.   

 

 Ziua 2: Bancgkok  - Pattaya  

La aterizarea în Bangkok, suntem întâmpinati de ghidul local. Plecare spre una 

dintre cele mai frumoase si renumite statiuni din Golful Thailandei, Pattaya.  

Thailanda, Malaezia, Singapore –  Tigrii Asiei  
 

Pattaya – Khao Chi Chan  - Mini Siam - Bangkok - Piaţa Plutitoare din Damnoen - Ayutthaya - Kuala Lumpur -  Putrajaya – 

Malacca  - Singapore – Insula Sentosa 
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Sosim si ne cazam la hotel in Pattaya. Dispunem de putin timp liber pentru plaja 

si plimbare pe faleza. Seara optional se poate merge la un frumos spectacol de 

cabaret. Cazare in Pattaya la hotel Cross Vibe Pattaya Seaphere 4* (sau similar). 

Mese: nu sunt incluse. 

 

 Ziua 3: Pattaya – Khao Chi Chan – Mini Siam 

După micul dejun vom explora Pattaya si prima oprirea va fi la Khao Chi Chan – 

Muntele Buddha, un deal de calcar din Na Chom Thian, devenit un reper al 

orasului datorita gravurii sale in piatra realizata cu ajutorul laserului  si care il 

infatiseaza pe Buddha. Ne continuam excursia catre Silver Lake, o podgorie 

situata in sud-estul orasului Pattaya, in zona rurala. Este un loc romantic cu o 

atmosfera senina si peisaje spectaculoase. Admirati terasamentele cultivate cu 

vita-de-vie si bucurati-va de un cadru natural feeric. Ne vom delecta cu un pranz 

delicios intr-unul din restaurantele locale. Continuam vizita de azi cu o oprire la 

Mini Siam, renumitul parc miniatural din Pattaya, Chonburi. In cadrul parcului 

sunt prezentate circa o suta de  de modele in miniature ale faimoaselor temple 

siameze si ale altor structuri istorice, precum Wat Phra Kaeo (Templul lui 

Buddha de Smarald), Podul peste raul Kwai si templul khmer de la Phimai. Acest 

parc mai adaposteste si modelele unor simboluri international precum Turnul 

Eiffel si Statuia Libertatii. Seara ne intoarcem la hotelul nostru din Pattaya. 

Cazare in Pattaya la hotel Cross Vibe Pattaya Seaphere 4* (sau similar). Mese: 

mic dejun si pranz. 

 

 Ziua 4: Pattaya  - Bangkok  

Dupa micul dejun plecam spre Bangkok, capitala Thailandei. In traseu ne vom 

opri la Muang Boran , numit si Vechiul Oras, un parc istoric si architectural, in aer 

liber, care gazduieste 65 de reproduceri ale celor mai semnificative cladiri din 

Thailanda, precum Palatul Regal din Ayutthaya. Acest “oras antic” se intinde pe o 

suprafata de circa 80 ha ce corespunde hartii Thailandei. (Bicicleta si biletul de 

tramvai din interiorul parcului sunt incluse in pret). Ajungem in Bangkok. 

Program liber. Optional va propunem o croaziera pe raul Chao Phraya. 

 

Moment de răgaz: 

Experimentați o altă latură a Bangkok-ului alegand o croazieră cu cina pe râul 

Chao Praya. Urcati la bordul vasului Grand Pearl, cea mai luxoasă linie de 

croazieră de pe râu și pregăti-va să fii tratati ca niste membrii ai familiei regale. 

Bucurați-vă de cocktailul de bun venit din partea organizatorilor în timp ce vă 

așezați și admirați priveliștile spectaculoase de pe ambele maluri ale râului, 

inclusiv siluetele unor clădiri magnifice din oraș: Marele Palat și Wat Arun, 

Templul Zorilor. Când soarele a apus peste oraș, cina este servită sub lumina 

lunii. Savurati preparatele delicioase din bucătăria thailandeză și internațională 

acompaniati de artistii v-au pregatit un spectacol traditional de muzica si dans, 

iar luminile strălucitoare ale orașului alcatuiesc fundalul perfect al unei seri 

minunate. (Servicii incluse: transfer hotel – debarcader – hotel, cina bufet, 

spectacol de muzica si dansuri thailandeze). 

Cazare in Bankgok la hotel Cross Vibe Bangkok Sukhumvit 4* (sau similar). 

Mese: mic dejun. 

 

 Ziua 5: Bangkok – Turul Templelor  

După micul dejun vom După micul dejun începem turul orașului. Prima vizită 

este la Wat Pho, cel mai mare templu din Bangkok și unul dintre cele mai vechi. 

Complexul adăpostește peste o mie de reprezentări ale lui Buddha, printre care 

Buddha Culcat, una dintre cele mai mari și mai cunoscute. De aici plecăm spre 

Templul Wat Phra Kaew și Marele Palat, fosta reședinţă a regilor Thailandei și 

cel mai bun exemplu de organizare a curţii siameze. Putem vedea Palatul 

Funerar, Palatul Recepţiilor, Sala Tronului, Sala Încoronărilor, Casa de Oaspeţi și 

un frumos templu în care se află o statuie din smarald, cea mai respectată 

E X C U R S I I  O P Ț I O N A L E  

• Croaziera de lux la bordul vasului 

Grand Pearl pe raul Chao Phraya:         

85€/persoană (include transferul  de 

la hotel pana la debarcader si retur, 

cina de tip bufet cu preparte din 

bucataria thailandeza si internationala 

si spectacol traditional de muzica si 

dans). 

• Street food tour si plimbare cu tuk tuk 

in Bangkok 80€/persoană. 

• Singapore Night Safari 90€ /persoană 

(nu include cina). 

• Insula Sentosa 115€ /persoană 

(include transferul pana la / de la  

statia de telecabina, biletele de 

telecabina). 

• Gradinile Nationale din Singapore  

90€ /persoană. (include transferul si 

biletele de intrare). 

• NOU! 10 %  Discount  la achitarea din 

ţară a  excursiior opţionale 

 

 

T A R I F U L  N U  I N C L U D E  

• Taxa de viză pentru Thailanda 60 USD  

(se achită la sosirea pe aeroportul din 

Bangkok); 

• Taxa de iesire din tara, daca se aplica;  

• Bacşişurile pentru ghizi locali şi şoferi, 

se achită la faţa locului ; 

• Taxe foto + video locale (se achită 

opţional la faţa locului). 

• Excursiile opţionale pentru un grup 

minim de 10  de persoane. 

• Alte taxe şi cheltuieli personale 

• Alte mese decât cele menţionate  

• Băuturile la mese 

• Alte obiective turistice decât cele 

menţionate în program  

• Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

• Taxe de oraş plătibile la hotel 

 

 

R E D U C E R I &  S U P L I M E N T E  

• Supliment single  695 € 

• Pentru  grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 120 €/ pers. 
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imagine a lui Buddha din Thailanda. După ce servim un prânz cu specific local, 

continuăm programul cu o vizita in vechiul oraș Thon Buri, acum partea vestică a 

orașului Bangkok, situat pe malul râului Chao Phraya. Orașul mai este denumit și 

„Veneţia Orientului”, datorită numărului mare de canale care îl străbat. Ne vom 

urca si pe o barca traditionala pentru a naviga pe canalele serpuite, admirand 

partea mai linistita veitii din metropoloa thailandeza, care nu ar fi completa fara 

o vizita a spectaculosului Wat Arun- Templul Zorilor. Fa-ti timp pentru a explora 

templul emblematic care se inalta la 79 de metri deasupra ralui Chao Phraya, 

oferind o panorama spectaculoasa asupra Bangkokului. Ne reintoarcem la hotel 

si vom avea program liber. 

 

Moment de răgaz: Experimenteaza mancarea stradala din Bangkok si 

calatoreste cu un Tuk Tuk 

Pentru ca tot ai ajuns in Bangkok, trebuie sa stii ca “street food-ul” este foarte 

apreciat deopotriva atat de localnici cat si de catre vizitatorii din intreaga lume. 

Haideti sa pornim intr-o aventura culinara delicioasa. Dupa ce vom fi preluati de 

la hotel ne vom deplasa catre punctul de intalnire de unde va incepe turul. Ne 

urcam la bordul unui tuk tuk si parcurgem strazile vibrante din Bangkok pana 

ajungem la piata Saphan Khao. Hoinariti printre sirurile de tarabe pline de viata, 

aflati detalii despre delicatesele locale si gustati din gama larga de mancare 

stradala : budinca de cocos, carne la gratar in stil thailandez si fructe locale. Ne 

urcam din nou in vehiculul emblematic si ne continuam aceasta excursie culinara 

prin restaurantele ascunse ale orasului. Pe drum vedem doua repere importante 

din Bangkok: Leaganul Urias si Monumentul Democratiei, ambele frumos 

luminate noaptea. Ne oprim la restaurantul cu stele Michelin – Pad Thai, unde ne 

vom bucura de arome picante si savuroase, precum si de varietatea uimitoare de 

texturi, de la taitetii delicati la alunele crocante. Apoi ne indreptam spre strada 

Phra Athit pentru a gusta din preparatele bucatariei thai-indiene. Luati o scurta 

pauza de la mancare si plimbati-va prin Pak Klong Talat, cea mai mare piata de 

flori din Thailanda care functioneaza doar peste noapte. Continuam spre Wat 

Pho si avem sansa de a vizita templul maiestuos dupa lasarea intunericului. 

Admirati turnurile sale stralucitoare de aur, frumos luminate inainte de a incheia 

seara cu un cocktail racoritor pe terasa unui bar situate pe malul raului. 

Cazare in Bangkok la hotel Cross Vibe Bangkok Sukhumvit 4* (sau similar). 

Mese: mic dejun si pranz. 

 

 Ziua 6: Bangkok – Piata Plutitoare din Damnoen – Ayutthaya  

La 100 km de Bangkok, în debarcaderul Pichai, ne așteaptă o barcă ce ne va purta 

spre Piaţa Plutitoare din Damnoen Sauak. Piaţa este un loc foarte cunoscut ce 

atrage anual un număr mare de turiști veniţi să vadă modul tradiţional de 

comercializare a fructelor, legumelor și a altor produse proaspete. După ce 

savurăm un prânz local autentic, plecăm spre Ayutthaya, fosta capitală a 

Siamului, situată la 90 km Nord de Bangkok. Pe drum oprim la Palatul de Vară 

Bang Pa-In, situat între capitala Bangkok și Ayutthaya. Construcţia iniţială 

datează încă din sec. al XVIIlea, însă după distrugerea Ayutthayey a fost 

abandonată. A fost readus la viaţă în sec al XIX-lea, cea mai mare contribuţie 

având-o Regele Rama al V-lea. Clădirile și pavilioanele palatului îmbină elemente 

arhitecturale thailandeze și chineze, dar și gotice, în timp ce grădina este 

inspirată din peisagistica europeană.  

Sosim la Ayutthaya, unde vizităm fosta capitală. În timpul apogeului Regatului 

Siam, era unul dintre cele mai frumoase și mai bogate orașe din Asia de Sud-Est. 

Templele și palatele ornate cu aur au atras deopotrivă admiraţie, dar și invidie, 

din partea popoarelor vecine. În 1767 armata birmaneză a atacat și jefuit 

Ayutthaya, iar capitala a fost mutată la Bangkok. Vizităm un sit arheologic cu 

monumente precum Wat Mahathat, reședinţa marilor călugări și Wat Phra Si 

Sanphet, cel mai mare și mai important templu din oraș. Seara ne intoarcem in 

Bangkok. Cazare in Bangkok la hotel Cross Vibe Bangkok Sukhumvit 4* (sau 

similar). Mese: mic dejun si pranz. 

 

A C T E  N E C E S A R E  P E N T R U  

O B T I N E R E A  V I Z E I  D E  

T H A I L A N D A  

• Paşaport valabil minim 6 luni de la 

data incheierii călătoriei;  

• Nu se accepta pasaport temporar 

• 2 fotografii de tip paşaport pentru 

viza  care se primeşte la intrarea în 

Thailanda 

• 1 copie după paşaport 

 

B I N E  D E  Ș T I U T  

• Autoritătile vamale isi rezervă dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezintă suficientă incredere chiar 

dacă aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facută 

răspunzatoare pentru astfel de 

situatii ce nu pot fi depistate anterior 

plecării. 

 

• Turistul isi asumă riscurile de a-i fi 

refuzată intrarea si de aceea este 

obligat să informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodată in 

afara granitelor României, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului.  

 

• Agenţia îşi rezervă dreptul de a 

modifica valoarea taxelor de aeroport 

şi a taxei de viză, în cazul în care 

valoarea acestora este schimbată de 

compania aeriană, respectiv de 

Ambasada Thailandei; valoarea 

exactă a taxelor de aeroport va fi 

comunicată cu două săptămâni 

înaintea plecării, odată cu emiterea 

biletelor de avion. 

 

• Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 

• Pentru călătorie este necesar 

paşaportul, valabil 6 luni de la data 

întoarcerii în ţară. 

•  

• Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale 
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• Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior.  

 

• Categoria hotelurilor şi a mijloacelor 

de transport este cea oficială pentru 

ţările tranzitate. 

 

• Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor  biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul  va primi 

tichetele locale. 

 

• Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

contractate. Orice modificare aparuta 

ulterior va fi notificata in timp util.  

 

• Distribuţia camerelor la hotel se face 

de către recepţia acestuia;  

 

• Problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolvă de către 

turist direct la recepţie, asistat de 

însoţitorul de grup. 

 

• Pentru anumite facilităţi din hotel sau 

din cameră, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); în momentul sosirii la hotel      

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate asupra lor. 

 

• Autorităţile locale pot solicita o taxă 

de genul taxei de staţiune. Aceasta se 

va achita de către turişti la recepţia 

hotelurilor. Preturile afisate in 

program sunt informative. 

 

• Preţurile sunt valabile pentru un 

număr limitat de locuri la zbor, după 

epuizarea cărora, turiştii vor putea să 

îşi dea acceptul pentru achitarea 

diferenţei de tarif faţă de preţul din 

ziua achitării pachetului turistic. 

 

• Se acceptă partaj în cameră dublă la 

înscriere, iar dacă nu se închide  se va 

plăti suplimentul de single 

 

 

 

 

 Ziua 7: Bangkok  – Kuala Lumpur 

Mic dejun.  Astăzi ne despărțim de Thailanda  și zburăm în capitala Malaeziei, 

Kuala Lumpur, una dintre cele mai populare destinatii din Asia de Sud-Est. 

Arhitectura, arta și bucătăria sunt un amalgam de influenţe malaeziene, chineze 

și indiene și asigură o experienţă multiculturală fascinantă. Seara vizităm Piaţa 

de Noapte Chinatown unde ne putem exersa abilităţile de negociatori. Ultima 

vizită este la templul Sri Maha, unul dintre cele mai frumos ornamentate temple 

indiene din oraș. Seara cinăm la un restaurant cu specific  local, unde avem parte 

de un spectacol tradiţional malaezian. Cazare în Kuala Lumpur la hotel The Chow 

Kit 4* (sau similar). Mese mic dejun si cina. 

 

 Ziua 8: Kuala Lumpur  

Mic dejun. Aventura continua! Ziua este destinată integral vizitelor în Kuala 

Lumpur, capitala Malaeziei și cel mai mare oraș. Cu cerul brăzdat de minarete, 

zgârie nori și domuri, străzi ticsite de tarabe cu mâncare și ochiuri de vegetaţie, 

orașul oferă un tablou cu multe contraste și pare a fi un mic univers compact. 

Descoperim frumuseţile orașului, precum Moscheea Naţională - Masjid Negara și 

Monumentul Naţional - Tugu Negara, construit în memoria soldaţilor căzuţi în 

războiul de independenţă. Trecem pe lângă Curtea Federală, construită în stil 

maur și pe lângă vechea clădire a Gării Centrale. Vedem apoi celebrul Club de 

Cricket și Palatul Regelui, flancat de gărzi regale ce amintesc de cele britanice. 

Următorul stop fotografic este la turnurile Petronas, simbolul orașului, sediul 

central al companiei petroliere cu același nume. Turnurile au la bază un mall de 

cumpărături și reprezintă o operă de artă a arhitecturii moderne. Restul        

după-amiezii îl puteţi petrece după bunul plac. Cazare în Kuala Lumpur la hotel 

The Chow Kit 4* (sau similar). Mese mic dejun. 

 

 Ziua 9: Kuala Lumpur  – Putrajaya – Malacca 

Astăzi facem o excursie în capitala administrativă a Malaeziei, Putrajaya. Orașul 

este o combinaţie interesantă de arhitectură monumentală modernă și vegetaţie 

bogată, atent îngrijită. Cultural, are o puternică influenţă islamică, dată de 

populaţia care aparţine aproape în întregime acestei religii. Așezarea poartă 

numele unui fost premier ce a jucat un rol esenţial în dobândirea independenţei 

statului, pe nume Tunku Abdul Rhman Putra Al-Hak. Cele 13 grădini și parcuri, 

alături de lacul care domină centrul, i-au dat orașului numele de „Orașul Verde” 

al Malaeziei. Pe malul lacului sunt dispuse monumente ale orașului: Perdana 

Putra, clădirea Guvernului Malaeziei și Moscheea Putra, despre care se spune că 

evocă Moscheea Regelui Hassan din Casablanca, sau Monumentul Mileniului. 

După masa de prânz continuăm descoperirea Malaeziei ajungând în Malacca, un 

oraș-stat situat în partea de Sud a peninsulei Malaeziene, cel mai vechi oraș al 

ţării. Brăzdat de canale înguste de-a lungul cărora se întind șiruri de case 

colorate, alături de temple străvechi și de boutique-uri moderne, este poate cel 

mai romantic oraș al Malaeziei. Așezarea este o fostă colonie portugheză, 

olandeză și britanică și face parte din Patrimoniul Mondial UNESCO. Vizităm aici 

Piaţa Olandeză, unde vedem Biserica lui Hristos, cea mai veche biserică 

protestantă din stat, Fântâna clădită de britanici în cinstea Reginei Victoria, 

Turnul cu Ceas ce se ridică în spatele fântânii, iar apoi continuăm cu Templul 

Cheng Hoon Teng, cel mai vechi templu chinez de aici, Porta de Santiago, 

amintire a ocupaţiei portugheze și Biserica Sfântul Paul, locul unde Francisc 

Xaveriu a înfiinţat prima școală modernă a statului. După-amiază ai timp liber 

pentru a explora strada Jonker, renumită pentru antichităţile malaeziene. Cazare 

în Malacca la hotel Ibis Melaka 4* (sau similar).  Mese: mic dejun si pranz. 
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T R E B U I E  S A  I N C E R C I  

Retetele  thailandeze 

Bucataria thailandeza este faimoasa in 

lume datorita datorita unor factori bine 

determinati: echilibrul incantator al 

aromelor, prospetimea desavarsita a 

ingredientelor si aspectul imbietor creat 

prin combinatii pentru a alcatui un 

festin de neuiat. Practice poti manca de-

a lungul traseului tau prin Thailanda, 

dar de ce sa nu iti insusesti cateva 

practice culinare ca sa poti retrai acasa 

experienta? Ai la dispozitie o multimer 

de scoli de gatit, atat pentru incepatori 

cat si pentru bucatarii profesionisti. 

Faceti-va timp in Bangkok si participati 

cateva ore la cursurile de gatit 

organizate de catre Restaurantul Blue 

Elephant.  Dupa un tur informativ in 

piata, cursantii isi urmaresc profesorul 

cum prepara mancarea si gusta din 

fiecare creatie. Apoi sunt introdusi     

intr-o bucatarie moderna, din sticla, 

unde vor incerca sa pregateasca 

mancarea. Dupa ce urmeaza pasii a 

patru retete, cursantii se infrupta din 

preparatele lor, intr-o sufragerie 

eleganta. Puteti lua acasa ingredientele , 

in ambalajul lor deosebit vor fi excelente 

suvenire si cadouri. (pret informativ 

pentru acest optional de la  160 € / 

persoana pentru un numar minim de 4 

participanti.) 

 

 

T R E B U I E  S A  V E Z I  :  

“Arca lui Noe” din Singapore 

Marina Bay Sands din Singapore, 

denumita popular si  “ Arca lui Noe”, 

este probabil cea mai luxoasa statiune 

din lume. Construita sub forma a  trei 

zgaraie-nori legati intre ei de o 

platforma ce face ca intraga constructie 

sa semene cu nava marina. Piscinele sale 

exterioare ofera o superba panorama 

asupra orasului. 

 Ziua 10: Malacca  – Singapore 

După ce luăm micul dejun ne îmbarcăm într-un autocar cu destinaţia Singapore. 

Pășim într-o lume în care chemările la rugăciune concurează cu agitaţia 

capitalismului, unde bătrânii joacă mahjong, iar tinerii se relaxează cu meciuri de 

cricket. Această fascinantă diversitate de stiluri de viaţă, culturi și religii 

înflorește în cadrul unei societăţi foarte bine organizate și închegate. Singapore e 

o metropolă modernă foarte curată, înconjurată de parcuri verzi și atent îngrijite. 

Bucătăria locală este o atracţie turistică populară și o importantă particularitate 

culturală. O experienţă locală autentică nu poate fi completă fără o vizită la 

Hawker Center, un local iconic unde puteţi servi mâncăruri și băuturi locale. 

Acest oraș este faimos și pentru numărul mare de mall-uri și magazine 

extravagante. După terminarea turului vom face cazarea la hotel. Cazare in 

Singapore. Cazare în Singapore la The Clan Hotel Singapore 4* (sau similar). 

Mese mic dejun si pranz. 

 

 Ziua 11: Singapore  

Mic dejun. Turul de astăzi este o experienţă cu nenumărate contraste între nou și 

vechi. Descoperim istoria, cultura și stilul de viaţă al incitantului Singapore. 

Trecem prin cartierul colonial pentru a admira Padang, o zonă verde foarte 

întinsă, destinată relaxării și sporturilor, așezată chiar în centrul orașului, apoi 

ne îndreptăm spre Esplanade Theatres, o construcţie postmodernistă imensă, cu 

rol de sală de spectacole, așezată pe malul râului Singapore. În apropiere 

descoperim și Statuia Merlion, simbolul orașului, sub forma unei creaturi 

imaginare cu cap de leu și trup de pește, ce face trimitere la originile orașului ce 

a fost odată o mică așezare pescărească. Continuăm cu una dintre cele mai 

vibrante și autentice districte, Little India, apoi cu imensul cartier exotic 

Chinatown. Turul culminează cu faimoasa grădină botanică a orașului, descrisă 

de revista Times drept „cea mai frumoasă junglă urbană din Asia”. După 

terminarea turului vă puteţi petrece restul timpului după cum doriţi 

Moment de ragaz: Night Safari 

Daca te intrebai cu ce ai mai putea umple timpul inainte de a te retrage la hotel, 

avem pentru tine un pont: cum suna pentru tine “Night Safari“ in Singapore ?  

(program opțional).  Fiind primul de acest tip din lume, desfășurat pe o suprafaţă 

de 40 de hectare, parcul dezvăluie viaţa și misterele nocturne ale junglei 

tropicale. Avem ocazia de a vedea o mulţime de animale nocturne, de la 

prădători feroce la animale mici și timide, aflându-ne în deplină siguranţă și 

confort, la bordul unui trenuleţ ce străbate parcul. Trecem prin habitate ce 

reproduc mediul natural de la poalele munţilor Himalaya, din Pădurile Asiei de 

Sud-Est sau din zona subcontinentului indian. (transferul si biletele de intrare 

sunt incluse). 

Cazare în Singapore la The Clan Hotel Singapore 4* (sau similar). Mese mic dejun 

 

 Ziua 12: Singapore  – Insula Sentosa 

Astăzi, doritorii pot opta pentru o excursie pe Insula Sentosa, sau pot alege să 

rămână în Singapore, explorând orașul pe cont propriu. Deplasarea pe insulă se 

face cu telecabina, ocazie cu care putem admira orașul de la înălţimeorașul de la 

înălţime. Insula ne dezvăluie plaje cu nisip auriu, o gamă largă de atracţii 

tematice, spa-uri de renume mondial, zone cu vegetaţie luxuriantă, reședinţe 

luxoase, terenuri de golf și un imens Oceanariu cu pești tropicali. După ce ne-am 

lăsat fascinaţi de frumuseţea insulei, ne întoarcem în Singapore.  Timp liber la 

dispoziţie, sau puteţi opta pentru o vizită la Grădinile Naţionale, unde veţi vedea 

renumitele sere climatizate Flower Dome și Cloud Forest, dar și grădinile 

verticale Supertrees. Flower Dome adăpostește elemente de vegetaţie specifice 

Africii de Sud, Californiei, Spaniei și Italiei.  
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N O T E  F I N A L E  :  

• Termen de inscriere : Minim 4 

saptamani inainte de data plecarii 

• Grup minim 20 de persoane. 

• Pentru  grupuri mai mici de 20 de 

persoane (intre 15-19 persoane) se 

percepe un supliment de 130 € 

/persoana. 

 

 

I M P R E S I I  

• Așteptăm impresii şi recomandări la 

relatii.clienti@christiantour.ro  

sau pe formularul de feedback 

https://christiantour.ro/formular_eva

luare_circuit 

Avem ocazia de vedea specii precum baobabul, Copacul Fantomă din Madagascar 

și un măslin în vârstă de peste 1000 de ani. Cloud Forest adăpostește cea mai 

mare cascadă de interior din lume, în timp ce Supertrees oferă o panoramă 

deosebită deasupra grădinilor.  Cazare în Singapore la The Clan Hotel Singapore 

4* (sau similar). Mese mic dejun 

 
 Ziua 13: Singapore – Bucuresti   

Aventura se încheie. Pana la ora transferului catre aeroport vom avea timp liber 

in Singapore. Seara ne îndreptăm spre aeroport si ne luăm la revedere de la 

universul exotic și magic al Asiei de Sud-Est si al orașelor vii și atât de colorate. 

Cei dragi ne așteaptă acasă și avem atâtea amintiri de împărtășit! 

 

 

Orar informativ : compania Qatar Airways 

13.10.2022   QR  222  Otopeni  17.15 -  Doha         21.45 

14.10.2022   QR  836  Doha        02.20  - Bangkok  13.10 

 

26.10.2022   QR   945 Singapore  03.10 -  Doha  05.50 

26.10.2022   QR   221  Doha          08.20  - Bucuresti  13.15 

 

 

A B C D 
BEST DEAL 

Reducere  

600 € 

FIRST MINUTE 

Reducere 

 400 € 

PROMO 

Reducere 

200 € 

STANDARD  

 

2275 €  
 

2475 € 
 

2675 € 
 

2875 € 

Pret de persoana  in camera dubla 
Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri  pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 

 

Află mai multe pe www.christiantour.ro 

 

Prezentul program este parte integrantă a contractului de prestări servicii 

 

mailto:relatii.clienti@christiantour.ro
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit
https://christiantour.ro/formular_evaluare_circuit

