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Higgye el!
Ön is eljuthat
TRÓPUSI SZIGETEKRE,
alig 1o-ra az Egyenlítőtől!

Csoportos hajózás óceánjáróval a Maláj-félsziget mentén Sandokan nyomában,
magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt!

 Szingapúr – Malajzia – Thaiföld
2022. január 1-11.

a pénz és tisztaság városa mesterséges fákkal, pálmafás, fehérhomokos tengerpart smaragdzöld tengerrel, a világ legmagasabb ikertornyai, party tuk tuk-ok, …

… és egy életre szóló élmény Royal Carribien fedélzetén
Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.

1. nap: Budapest: Indulás menetrendszerinti repülővel, átszállással, 
2. nap: majd érkezés menetrendtől függően Szingapúrba, világ egyik legvirágzóbb városállamába. A repülőtérről utazás a világ talán legtisztább metróvonalain a hotelba. A szállás elfoglalása után felfedezzük a Marina Bay környékét a Downtown-tól a Merlion, Szingapúr jelképének érintésével a Marina Bay Sands Hotelig.
3. nap: Reggeli után indulás Szingapúr kínai városrészébe, a Buddha Foga templomhoz (Buddha Tooth Relic Temple), aztán a Sri Mariamman hindu templomhoz, majd rövid szabadprogram, vásárlási lehetőség a Chinatown bevásárló utcáján. Délután a Royal Carribien Voyager of the Sea nevű hajójának fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Hajónk 17:00-kor indul ki a kikötőből, melynek fedélzetéről megcsodálhatjuk a városkivilágított üzleti negyedét.
4. nap: Ma reggel 8.00-kor Klan kikötőjébe érkezünk. Javasolt fakultatív program: Kirándulás a kikötőből autóbusszal Kuala Lumpurba Látogatás a Petronas Toronyba, a mely a világ legmagasabb ikertornya, séta a körülötte lévő trópusi parkban, majd szabadprogram. Este 17.00-kor indul útjára a hajónk.
5. nap: Hajónk reggel 10.00-kor újra Malajziába érkezik, Penang-szigetére, George Townba. Javasolt fakultatív program: Látogatás a Kek Lok Si Temple-be, mely egyik legnagyobb és legszebb templomkomplexum Délkelet-Ázsiában. A nap hátralévő részét a belvárosban töltjük, ahol vásárolhatunk, sétálunk a kikötő irányába, megnézzük az útba eső nevezetességeket, nézelődhetünk a kínai és indiai városrészben. Este 18.00-kor folytatjuk utunkat Malajzia fővárosának irányába.
6. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását, ahol részt vehetünk egy jégrevün is.
7. nap: Hajónk reggel 8:00-kor Thaiföldre, Phuket-szigetre ékezik. Javasolt fakultatív program: Egész napos hajókirándulás Phi Phi-szigetére, vagy a James Bond-sziklához, ahol strandolási, snorkelezési lehetőség is van a gyönyörű trópusi környezetben. Este élvezhetjük a nyüzsgő tengerparti életet. Hajónk éjszaka a kikötőben marad.
8. nap: Az egész napot Phuket-szigetén töltjük. Javasolt fakultatív program: Ma felfedezhetjük Patong városát, vásárolhatunk a város egyik piacán, megkóstolhatjuk a helyi gyümölcsöket, majd taxival utazás a Wat Chalong épületegyütteséhez, amely a sziget legfontosabb buddhista temploma és egyben legnagyobb buddhista kolostora is. Délután strandolás a Kata Beach gyönyörű fehérhomokos pálmafás trópusi tengerpartján, ahonnan akár parti tuk tukkal is visszamehetünk Patong Beachre, a hajónkhoz. Este hajónk 17.00-kor hagyja el a kikötőt.
9. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
10. nap: Ma reggel 7.00-kor visszaérkezünk Szingapúrba, ahol végleg elhagyjuk hajónkat. Csomagjainkat elhelyezzük egy csomagmegőrzőbe, majd felkeressük a Botanikus kertet, ahol megismerkedhetünk a trópusi növényzettel és sétálhatunk a gyönyörű orchideák között. Repülőnk indulásáig bejárjuk a Gardens by the Bay-t, ahol körbejárhatjuk a mestersége pálmafákat, felmehetünk a Marina Bay Sands Hotel tetején lévő kilátóba, ahonnét gyönyörű a panoráma a városra. Este megnézzük a zenés fényjátékot Gardens by the Bay parkban, majd késő este indulunk haza repülőnkkel átszállással.
11. nap: Érkezés Budapestre.

Az első és az utolsó napi szingapúri program a repülő érkezésétől és indulásától függően változhat.

Ár: 385.000 Ft/fő-től, 2 fő belső kabin (Virtuális balkonos vagy Promenádra néző) elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.
Ár: 400.000 Ft/fő-től, 2 fő ablakos, (tengerre néző) elhelyezés esetén, kategóriától és a hajón választható szolgáltatási csomagtól függően.

Az ár tartalmazza:
1 éj szállást Szingapúrban a hajóút előtt reggelivel
elhelyezés a kiválasztott kabinkategóriában
	a kikötői illetéket

a hajón teljes ellátást és korlátozott italfogyasztást (reggelihez fogyasztható italok: gyümölcslevek, kávé, tea, tej, víz; napközben víz a hajó büfééttermeinek nyitva tartási idején belül)
a legtöbb fedélzeti létesítmény és közös utastér használata
részvétel a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
csomaghordás ki-és beszálláskor
magyar nyelvű asszisztencia

A részvételi díj nem tartalmazza
transzfereket a repülőterekre és haza
a repülőjegyet
a tömegközlekedést Szingapúrban
kötelező borravalót – 38.000 Ft/fő – előre irodánkban fizetendő
az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
a parti kirándulásokat (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
belépőjegyeket
egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
orvosi ellátást
biztosítást (irodánkban megköthető)
	a fel nem sorolt étkezéseket
Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni, akár csoportos kedvezménnyel is, vagy egy nyilatkozat kitöltésével igazolni kell azt, hogy az utazás idejére rendelkeznek érvényes utasbiztosítással!



