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Mise začíná i končí odpočinkem u moře, na ostrovech Ko Samet a Phuket, Základ trasy vede
přírodou a královskými městy
thajskéh
o a laoského severu,
v klimaticky nejvýhodnějším období roku. Kromě toho navštívíme desetimiliónovou metropoli
Bangkok
a letovisko
Pattaya.
Cestu zpříjemní
letecký přesun,
noční
lehátkový vlak
, cesta
na slonech, lodí po Mekongu
i na
bambusových vorech.

Thajsko – Laos
12./13.11.-4./5.12.2017 (24 dní), 48.500–51.500 Kč dle data přihlášky

THAJSKO je cestovatelskou povinností a zároveň rájem turistů.

Bangkok – „Město andělů“
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Pattaya – „Oáza neřesti“

Království tygrů

Ostrov Jamese Bonda

Starobylé království Chiang Mai

Trek na slonech

Cesta na bambusových vorech

Legendární Zlatý trojúhelník

LAOS – opomíjený asijský klenot se specifickou kulturou, historií a zvyklostmi. 68
národností
zde dosud žije
tradičním způsobem života
, jen málo poznamenaným západní civilizací.

Hornatý laoský venkov

Královské sídlo Luang Prabang
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Zlatá stúpa ve Vientiane

Jezero Rudých lotosů

Podrobný program
Ne 12.11. Praha, večerní odlet na některé evropské letiště, přestup na letadlo do Bangkoku

Po 13.11. Bangkok, přílet odpoledne (časový posun plus 5 hodin v zimním období nebo plus
6 hodin v letním období)

13.11. večer Bangkok - Ko Samet,

14.-16.11. Pobyt na plážích Ko Samet , Národní park ve vnitrozemí ostrova, fakultativmní
výlet lodí vč. šnorchlování a rybaření, thajské masáže, koktejly na plážích ad.

16.11. odjezd na pevninu. Nocleh v Pattayi, nejstarší turistické destinaci Thajska, nechvalně
proslulé erotickými podniky

17.11. Tygří Království: Sri Racha Tiger Kingdom, představení tygrů a krokodýlů, další
atrakce jako prasečí dostihy ad. Bangkok, ubytování v oblasti
Khao San Road
, nedaleko Královského paláce. Turistický bazar, příp.
noční vyjížďka lodí
.

18.11. Bangkok: Návštěva královského paláce, ležícího Buddhy, čínského města a domorodé
tržnice,
příp. projížďka lodí po po kanálech – khlonzích řeky Chao Phraya, příp. plovoucí tržnice Taling
Chan.
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Variantně plovoucí trhy Damnoen Saduak (výlet na celé dopoledne)

18.11., 19h nočním lehátkovým vlakem do Chiang Mai

19.11. Chiang Mai, hlavní město severu. Ubytování, horský klášter Doi Suthep, noční trhy

20.11. Výlet na slonech a bambusových vorech. Dlouhokrké dívky kmene Padaung, Přesun
do
Tha Ton nebo zpět do
Chiang Mai,
nocleh

21.11. Tha Ton a okolní horská příroda, nocleh Chiang Rai. Lodí po řece Mae Kok do Chiang
Rai.

22.11. prohlídka královského města Chiang Rai, nocleh v Mae Sai. na hranici s Barmou

23.11. Zlatý trojúhelník: Návštěva barmského pohraničního města Tachilek (nebude-li
hranice uzavřená), odjezd k Mekongu, lodí na hranici tří států,
Zlatý Buddha
v Ban Sop Ruak, nocleh na břehu Mekongu.

24.11. Vyřízení laoských víz (30 USD), 200km tradiční dlouhou lodí po proudu Mekongu,
nocleh laoský Pak Beng.

25.11. severní Laos, osídlený národnostními menšinami: Pak Beng - Muang Xai, hlavní
město provincie
Muang La
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, rázovitá vesnička dřevěných a bambusových domků, v okolí horké termální prameny
–
tranzitní město
Muang Khua,

26.11. Lodí po proudu řeky Nam Ou do Nong Khiaw. Pobyt, meditace, lehké sportování v mal
ebné horské krajině.

27.11. vodopád Kuang Si, večerní trhy před královským palácem (nyní muzeum) v Luang
Prabang

28.11. přesun Luang Prabang – Vang Vieng. Laoské panorama z vyhlídkového bodu Phou
Khoun

29.11. Vang Vieng a okolí

Výlet do bizarní krasové krajiny, jeskyně Ring cave u Vang Vieng, příp. tubing (sjíždění řeky
na pneumatikách nebo na vorech)

30.11. přesun Vang Vieng – Vientiane. Ležící Buddha u Phra That Luang, Buddha Park,

Vítězný oblouk Patuxai

1.12. Vientiane – Udon Thani, Výlet k Jezeru Rudých Lotosů záplava lotosových květů.
Letadlem ze severu na jih Thajska do Phuketu.

2.-4.12. Phuket: Výlet k Ostrovu Jamese Bonda, meditování a povalování na proslavených
plážích. fakultativně ostrov Ko Phi Pi,
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4.12. odlet Phuket, 5.12. přílet do Prahy

Data mise
Odlet a návrat se mohou posunout o +-1den dle dostupných letenek. Může se stát, i když
bychom velmi neradi, že kvůli cenám a dostupnosti letenek poletíme
na
skupiny,
zvláště ti, co se přihlásí
po doporučeném termínu 21.10.

Základní cena

48.500 Kč, při platbě zálohy do 30.8.2017

49.500 Kč při platbě zálohy do konce září 2017

50.500 Kč při platbě zálohy do 20.10.2017

51.500 Kč při platbě zálohy po 20.10.2017

Podmínky ceny

Cena byla spočtena v červenci 2017 a podle počtu účastníků se pohybuje od 48,5 do 51,5
tis.Kč.
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Cena může být výjimečně překalkulována v případech podstatné změny vstupních nákladů
(letenka, kurs dolaru,…).

Základní cena 48.500,- Kč platí při včasném přihlášení a počtu 20 platících účastníků.

Při přihlášce (a platbě) po termínu 31.8. je příplatek 1.000 Kč, po 30.9. 2.000 Kč, od 20.10.
je
3.000 Kč
.

Od počtu 21 účastníků platí sleva 200 Kč za každého navíc (takže při počtu 30 účastníků
platí cena 46.500 Kč).

Při počtu méně jak 20 účastníků je příplatek 300 Kč za každého chybějícího účastníka,
např. při počtu
15 účastníků je cena 5
0.000,- Kč.
Při počtu
méně než 11
účastníků bude třeba cenu překalkulovat.

Cena zahrnuje:

Zpáteční letenku do Thajska (do Bangkoku, návratz Phuketu)

Vnitrostátní letenku Udon Thani-Phuket

Dopravu po naplánované trase, převážně najatými minibusy, lodní doprava, lehátkový vlak
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Trek na slonu

Sjezd řeky na bambusovém raftu

Ubytování ve 2-4-lůžkových pokojích, z 50% s vlastní sprchou

Ekonomické stravování – snídaně + obědovečeře

Organizátora / všeobecného průvodce

Informační materiály o navštívených místech

Cena nezahrnuje

Vízový poplatek do Thajska a Laosu

Vstupné do tur. zajímavostí, nár. parků apod.

Fakultativní výlety

Pojistné

Přihláška
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Na přiloženém formuláři

Pokud se přihlásíte v září či říjnu, nezaručuujeme společný odlet se zbytkem výpravy.
Může se stát, že původní letenky budou vyprodány nebo neúměrně drahé, pak odcestujete
alternativním spojem.

Zkrácená mise
Pokud je pro vás mise příliš dlouhá, lze se individuálně dohodnout o jejím zkrácení – o pobyty
u moře na začátku a na konci mise, v maximálním případě
na 16-19 dní
(od 17.11.do 2.12.) .

Styl mise
Mise nepatří k těm fyzicky ani finančně náročným. Rádi bychom umožnili účast co nejširš
ímu okruhu
zájemců.

Mise má část meditační, kterou zajišťuje Eva Puklová, a turistickou, kterou zajišťuje Ing. Vla
dimír Svoboda.

Služby jsou voleny ekonomicky, kde je to rozumně možné: Pro přesuny budeme užívat
kombinovanou dopravu, pronajatá vozidla a mikrobusy, místní dopravní prostředky a trajekty.
ubytování volíme levnější, obvykle po 2-4 osobách na pokoj, až na výjimky se sprchou.

Neobjednáváme cestu u cestovní kanceláře, ale jdeme levnější cestou - objednáváme
samostatného průvodce
Vladimíra Svobodu, který byl s námi již na 7 misích.

Průvodce - organizátor
Hlavním úkolem organizátora a průvodce této mise není přednášet Vám podrobně historii
indiánských obyvatel ani jednotlivých pamětihodností. Má samozřejmě značné všeobecné
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znalosti z místopisu, dějin a reálií
navštěvovaných oblastí, ne ovšem na úrovni specialistů na jednotlivé obory a lokality.

Především organizuje cestu tak, aby bylo co nejméně časových ztrát, aby jste se vždy
dostali včas, kam je třeba, zajišťuje veškeré
zázemí,
řeší
nenadálé příhody. Objednává požadované služby
(letenky, doprava, ubytování), ne však jako komplet, ale jednotlivě nejlevnější rozumně možnou
cestou.

Cesta se vám tak výrazně zlevní (o 20%, možná i o 30% oproti obdobné ceně cestovky), na
druhé straně nedává záruky cestovky na celý zájezd. Průvodce ručí za průvodcovské a
organizační zvládnutí zájezdu, ne za jednotlivé nakupované služby (za ty ručí jejich prodejce a
provozovatel) ani za problémy typu výbuch islandské sopky, zpoždění letadla, náhlá změna
kursu dolaru apod.

Předností ing. Svobody je umění pružně reagovat na aktuální situace a maximálně využít
programového času
účastníků. Očekává určitou
spolupráci a samostatnost účastníků,
zato nabízí
maximum nevšedních zážitků
a minimum neefektivně stráveného času. Po dobrých zkušenostech s předchozími misemi mu
držíme palce a věříme, že cestu připraví ke všeobecné spokojenosti.

Klimatické poměry
Mise se odehrávvá v tropické oblasti. Listopad je nedlouho po skončeném období dešťů, kdy
není takové horko. Obvyklé ranní teploty jsou okolo 20-25 st.C, odpolední šplhají ke třicítce. Na
rozdíl od 30 stupňů v ČR, je tu podstatně vyšší vlhkost,která způsobuje uršitý diskomfort.

Vzhledem k blízkosti rovníku nás čeká velmi intenzivní UV záření, proti němuž je třeba se
chránit.

Jazyk
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Thajštinou ani laoštinou se nedomluví nikdo z nás, ale značné množství obyvatel, zvláště těch v
restauracích, hotelích a za volantem dopravních prostředků, hovoří částečně anglicky.

Přihlášky
Přihlášku si stáhněte zde: Thajsko-Laos_prihlaska 07_2017.pdf nebo Thajsko-Laos_prihlaska
07_2017.doc

Vyplněnou přihlášku zašlete ihned Míňě Noskové na adresu demuza@seznam.cz . V
případě dotazů volejte na tel.
777 214 872

Přihláška se stává závaznou složením zálohy.

Zálohu zašlete nejlépe do 30.8.2017. Po tomto termínu se cena zvyšuje o příplatky,
související se zvýšenými náklady mise (letenky, ubytování a další služby).

Lze uhradit i celou částku najednou. Záloha na letenky činí dle termínu úhrady:

- do 30.8.

20.000 Kč

- 1. - 30.9. -

21.000 Kč

- 1. - 20.10.

22.000 Kč

- po 21.10.

23.000 Kč
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Doplatek 28.500 Kč -slevy +příplatky je splatný měsíc před odjezdem - do 10.10. Jeho výše
bude vyčíslena podle počtu účastníků a data přihlášky začátkem října.

Zálohy uhraďte prosím s uvedením svého rodného čísla jako variabilního symbolu v drobném
předstihu na účet:

22002 02271 / 2010

Doplatek prosím obdobně na účet:

3211 272 368 / 6800

Pasy a víza
K účasti na zájezdu potřebujete biometrický cestovní pas (s digitálně uloženými údaji), platný
nejméně
6 měsíců po návratu z
cesty.

Pro krátkodobý turistický vstup do Thajska není nutné vízum.

Pro vstup do Laosu se vízum vyřizuje při vstupu na hranicích a stojí 30 USD.

Pojištění
Pojištění není v ceně. Můžete si objednat pojištění storna letenky (okolo 500 Kč), pojištění
cesty
(zdravotní a další) nebo si je
zajistit sami.
V případě zájmu budu informovat o aktuální nabídce.
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Případné storno cesty
Bude vyúčtováno v závislosti na již vynaložených nákladech, tj.především cena zakoupené (a
obvykle nevratné) letenky, náklady na již objednané ubytování a dopravu + manipulační
poplatek 1.000 Kč.

Kontakty
Marie Nosková (Míňa) tel. 777 214 872, demuza@seznam.cz

Ing. Vladimír Svoboda, tel. 732 606 267, email vs54@seznam.cz

Program
Program v pdf si můžete stáhnout zde: Thajsko-Laos_program 07_2017.pdf

Laoský venkov
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Královský palác v Bangkoku

Plavba na bambusových vorech

Zlatý Buddha na břehu Mekongu
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