
 THAIFÖLD - Bangkok 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-
me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 

elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 
egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Bangkok az ország központja. A kivételes, ellentétekkel teli nagyvárosban 
megismerheti Thaiföld utánozhatatlan hangulatát, számtalan felhőkarcolót, 
templomot, palotát, valamint a régi Ázsia titkait sugárzó utcákban lehetősége 
nyílik belekóstolni a thai konyha specialitásaiba.

 ROYAL BENJA 3*
3 nap / 2 éj, reggeli ellátással
http://www.royalbenja.th.com
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek 
árakról érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január 58 EUR/főtől

február 58 EUR/főtől

március 58 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Bangkok 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-
me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 

elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 
egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Bangkok az ország központja. A kivételes, ellentétekkel teli nagyvárosban 
megismerheti Thaiföld utánozhatatlan hangulatát, számtalan felhőkarcolót, 
templomot, palotát, valamint a régi Ázsia titkait sugárzó utcákban lehetősége 
nyílik belekóstolni a thai konyha specialitásaiba.

 FURAMA SILOM 
BANGKOK 4*

3 nap / 2 éj, reggeli ellátással
https://furama.com/silom
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek árakról 
érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 

hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január  48 EUR/főtől

február  48 EUR/főtől

március  48 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Phuket 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Phuket a legnagyobb thaiföldi sziget, amely az Andamán-tengerből emelke-
dik ki. Rendkívüli természeti jellemzői lenyűgözik az ide látogatókat, gyönyörű 
hegyek, esőerdők, kaucsukültetvények és megszámlálhatatlan tiszta vizű öböl 
csodálatos homokos tengerparttal és növényekkel. A legfontosabb turisztikai 
központ Patong Beach, ahol fantasztikus fürdőzési lehetőségek sokoldalú éj-
szakai élettel és vásárlási lehetőségekkel párosulnak. Kata Beach inkább a nyu-
galom és a vízi sportok kedvelőinek ajánlott.

 SEAVIEW PATONG 4*
10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
http://www.seaviewphuket.com
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek árakról 
érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január 380 EUR/főtől

február 380 EUR/főtől

március 320 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Phuket 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Phuket a legnagyobb thaiföldi sziget, amely az Andamán-tengerből emelke-
dik ki. Rendkívüli természeti jellemzői lenyűgözik az ide látogatókat, gyönyörű 
hegyek, esőerdők, kaucsukültetvények és megszámlálhatatlan tiszta vizű öböl 
csodálatos homokos tengerparttal és növényekkel. A legfontosabb turisztikai 
központ Patong Beach, ahol fantasztikus fürdőzési lehetőségek sokoldalú éj-
szakai élettel és vásárlási lehetőségekkel párosulnak. Kata Beach inkább a nyu-
galom és a vízi sportok kedvelőinek ajánlott.

 PHUKET ORCHID 
RESORT 3*

10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek 
árakról érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január 418 EUR/főtől

február 418 EUR/főtől

március 418 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Phuket 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Phuket a legnagyobb thaiföldi sziget, amely az Andamán-tengerből emelke-
dik ki. Rendkívüli természeti jellemzői lenyűgözik az ide látogatókat, gyönyörű 
hegyek, esőerdők, kaucsukültetvények és megszámlálhatatlan tiszta vizű öböl 
csodálatos homokos tengerparttal és növényekkel. A legfontosabb turisztikai 
központ Patong Beach, ahol fantasztikus fürdőzési lehetőségek sokoldalú éj-
szakai élettel és vásárlási lehetőségekkel párosulnak. Kata Beach inkább a nyu-
galom és a vízi sportok kedvelőinek ajánlott.

SUNWING BANGTAO 
BEACH 4*

10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
https://www.sunwingphuket.com/
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek árakról 
érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

december 346 EUR/főtől

január 445 EUR/főtől

február 445 EUR/főtől

március 400 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Koh Samui 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Koh Samui sziget mindössze 30 km-re fekszik a szárazföldtől a Thai-öbölben. 
Felszínét egyaránt tagolják hegyvidékek, ezernyi kókuszpálmával benőtt lige-
tek és fantasztikus azúrkék vizű tengerparti strandok. A trópusi természetbe 
érzékenyen beilleszkedő szállodák meghittsége és nyugalma igazi paradicso-
mi hangulatot teremt mindenki számára. A legkedveltebb központ Chaweng 
Beach, fehér homokkal borított és kókuszpálmás ligetekkel szegélyezett végte-
len hosszú, fokozatosan mélyülő tengerpartot kínál.

 BAAN SAMUI RESORT 3*
10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
http://www.baansamuiresort-online.com
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek 
árakról érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

december 304 EUR/főtől

január 471 EUR/főtől

február 471 EUR/főtől

március 471 EUR/főtől

 THAIFÖLD - Koh Samui 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Koh Samui sziget mindössze 30 km-re fekszik a szárazföldtől a Thai-öbölben. 
Felszínét egyaránt tagolják hegyvidékek, ezernyi kókuszpálmával benőtt lige-
tek és fantasztikus azúrkék vizű tengerparti strandok. A trópusi természetbe 
érzékenyen beilleszkedő szállodák meghittsége és nyugalma igazi paradicso-
mi hangulatot teremt mindenki számára. A legkedveltebb központ Chaweng 
Beach, fehér homokkal borított és kókuszpálmás ligetekkel szegélyezett végte-
len hosszú, fokozatosan mélyülő tengerpartot kínál.

 BAAN SAMUI RESORT 3*
10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
http://www.baansamuiresort-online.com
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek 
árakról érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január 425 EUR/főtől

február 425 EUR/főtől

március 425 EUR/főtől



 THAIFÖLD - Koh Samui 
A Délkelet-Ázsia déli részén elterülő Thaiföldi Királyságban Buddha szelle-

me uralkodik. Mosolygó emberek, aranyozott tornyú templomok, feldíszített 
elefántok, a városok színes forgataga, az úszó piacok, buja rizsföldek és az 

egzotikus ízek évszázadok óta vonzzák a látogatókat. Gazdag kulturális örök-
ség, a művészetek, a történelem és mindezek mellett kristálytiszta türkizkék 
tenger, hófehér homokú öblök és trópusi klíma várja az üdülni vágyókat. 
Koh Samui sziget mindössze 30 km-re fekszik a szárazföldtől a Thai-öbölben. 
Felszínét egyaránt tagolják hegyvidékek, ezernyi kókuszpálmával benőtt lige-
tek és fantasztikus azúrkék vizű tengerparti strandok. A trópusi természetbe 
érzékenyen beilleszkedő szállodák meghittsége és nyugalma igazi paradicso-
mi hangulatot teremt mindenki számára. A legkedveltebb központ Chaweng 
Beach, fehér homokkal borított és kókuszpálmás ligetekkel szegélyezett végte-
len hosszú, fokozatosan mélyülő tengerpartot kínál.

 WHITE SAND SAMUI 
RESORT 4*

10 nap / 9 éj, reggeli ellátással
https://www.whitesandsamuiresort.com
utazásszervező: DER Touristik

További időpontokról, turnusokról, felárakról és gyermek árakról 
érdeklődjön irodáinkban!

Az árak csak szállás árak! 
Repülőjegy és transzfer vásárolható 
hozzá irodáinkban.

Az árak a szabad helyek erejéig érvényesek!

A  s i k e r e s  v a k á c i ó k  s z a k é r t ő j e

Indulási időpontok szállás ár/főtől

január 432 EUR/főtől

február 432 EUR/főtől

március 432 EUR/főtől


