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Eng.sz.: GKM EKH: R-1978/2000.
Dr. Kopári László
Utazásszervező
7626 Pécs, Koller u. 7. 2. emelet 25.
mobil   	00-36-20-4338163
mail:    	kopari@kopari.hu
web:    	www.kopari.hu________________________________________________________________
Csoportos hajóút óceánjáróval a Maláj-félsziget körül 
magyar nyelvű csoportvezetéssel az utazás teljes időtartama alatt, 
magyar nyelvű idegenvezetéssel Szingapúrban,

 Szingapúr – Thaiföld – Malajzia– Vietnám 

Szörfdeszka tetejű hotel, thai masszázs,
„Jó reggelt Vietnam”, Sandokan szelleme, …
… és egy életre szóló élmény a Spectrum of the Seas fedélzetén

2024. február 16. – március 02.


1. nap: Indulás Pécsről (Decatlon parkoló), majd Budapestről (Annahegyi pihenő) Schwechatba repülőtérre. Utazás menetrendszerinti repülővel, átszállással, 
2. nap: majd érkezés menetrendtől függően Szingapúrba, világ egyik legvirágzóbb városállamába. Transzfer a Royal Caribbean Spectrum of the Seas nevű hajójához. Fedélzetére szállunk, elfoglaljuk a kabinunkat. Javasolt fakultatív program: Utazás a kikötőtől világ talán legtisztább metróvonalán a városba, hogy felfedezzük a Marina Bay környékét a Downtown-tól a Merlion, Szingapúr jelképének érintésével a Marina Bay Sands Hotelig.
3. nap: Délelőtt még Szingapúr, mely idő alatt sétálunk a Gardens by the Bay területén a mesterséges fákkal beépített trópusi parkban és az ott lévő üvegházakban. Hajónk 13:00-kor indul ki a kikötőből, melynek fedélzetéről megcsodálhatjuk a város üzleti negyedét, Marina Bay Sands Hotelt, az óriáskereket és a Gardens by the Bay területét, majd délután kihasználhatjuk a hajó fedélzetén a trópusi napfényt.
4. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
5. nap: Hajónk reggel 7:00-kor Vietnamba, Nha Trnagba ékezik. Javasolt fakultatív program: szervezés alatt. A hajó este 17:00-kor indul.
6. nap: Ma reggel hajónk 7:00-kor köt ki Phu Myban. Javasolt fakultatív program: Egész napos kirándulás Vietnam fővárosába, Ho Chi Minh városába, az egykori Saigonba. A részletes program szervezés alatt. A hajó 19:00-kor hagyja el a kikötőt.
7. nap: Pihenésként újra egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
8. nap: Reggel 7.00-kor érkezünk Thaiföld fővárosának, Bangkoknak a közelében lévő Leam Chababng kikötőjébe. Javasolt fakultatív program: Éjszakába nyúló városnézés, mely során bejárjuk a főváros legnevezetesebb látnivalóit, s esti szabadprogrammal.
9. nap: Délelőtt fakultatív program: A részletes program szervezés alatt, majd hajónk 13:00-kor indul tovább, s így délután kipihenhetjük bangkoki éjszakázásunk fáradalmait a hajó fedélzetén a trópusi nap alatt.
10. nap: További pihenésként újra egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
11. nap: Reggel 7.00-kor érünk vissza Szingapúrba. Javasolt fakultatív program: Egész napos városnézés, mely során metróval közlekedünk, s mely során érintjük a kínai városrészt, a Buddha Foga templomot (Buddha Tooth Relic Temple), a Sri Mariamman hindu templomot, majd rövid szabadprogram, vásárlási lehetőség a Chinatown bevásárló utcáján. Felmegyünk egy toronyház kilátójába, hogy gyönyörködjünk a város panorámájába, majd az arab negyedben sétálunk, és a Marina Bay Sands Hotel tetejéről is lenézünk az öbölre. Hajónk 16:00-kor indul ki a kikötőből.
12. nap: Hajónk délután 14.30-kor érkezik Malajziába, Penang-szigetéhez, George Townba. Javasolt fakultatív program: Látogatás a Kek Lok Si templomba, 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 21.00-kor folytatjuk utunkat újra Thaiföld irányába.
13. nap: Hajónk reggel 8:00-kor Thaiföldre, Phuket-szigetéhez, Patong Beachre ékezik. Javasolt fakultatív program: Délelőtt séta a piacra, ahol megkóstoljuk a helyben érett trópusi gyümölcsök sokaságát, majd taxival felmegyünk a 19. sz.-i Wat Chalong templomkomplexumhoz, aztán délután strandolunk a Kata Beachen. Vagy hajókirándulás a Phi Phi szigetre. Hajónk este 20:00-kor indul az öbölből.
14. nap: Egész napunkat a hajón töltjük, ahol felfedezhetjük és kipróbálhatjuk a hajó minden szolgáltatását.
15. nap: Ma reggel 7.00-kor visszaérkezünk Szingapúrba, ahol végleg elhagyjuk hajónkat. Csomagjainkat buszba tesszük, mely egész nap visz bennünket. A nap folyamán magyar idegenvezetéssel megnézzük a Botanikus kertet, ahol megismerkedhetünk a trópusi növényzettel és sétálhatunk a gyönyörű orchideák között. Megállunk az indiai városrészben, ebédelési lehetőség a kínai városrészben, majd repülőnk indulásáig este megnézzük a zenés fényjátékot Gardens by the Bay parkban, majd a lézer showt az öböl partján, aztán késő este transzfer a repülőtérre, s indulunk haza menetrendszerinti repülővel átszállással …
16. nap: … Bécsbe, majd autóbusszal Budapestre (Annahegyi pihenő), illetve Pécsre (Decatlon parkoló).


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

Ár: 	1.443.000 Ft/fő-től, 2 fő/belső kabin elhelyezés esetén, 
1.578.000 Ft/fő-től, 2 fő/ablakos kabin elhelyezés esetén, 
1.758.000 Ft/fő-től, 2 fő/erkélyes kabin elhelyezés esetén.

Az ár turistaosztályú repülőjegyet tartalmaz. Magasabb kategóriájú repülőjegy vásárlására is lehetőség van, amelynek az árát külön lekérésre tudjuk megmondani.

Az ár tartalmazza:
a repülőjegyet
a magyarországi transzfert a fenti útvonalon
a szingapúri transzfert az érkezés napján
a teljes napi programot az utolsó szingapúri napon transzferrel együtt 
elhelyezést a hajón kiválasztott kabinkategóriában
a kikötői illetékek
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
részvételt a közös rendezvényeken és szórakoztató programokon
csomaghordást ki-és beszálláskor
magyar nyelvű asszisztenciát az út teljes ideje alatt
magyar nyelvű idegenvezetést 3 nap Szingapúrban


A részvételi díj nem tartalmazza
kötelező borravalót
az italfogyasztás egy részét (minden alkoholtartalmú ital és bizonyos üdítőitalok)
a parti kirándulásokat Thaiföldön, Malajziában és Vietnamban (a kirándulások a helyszínen fizethetők be)
a belépőjegyeket és a metrójegyek árát Szingapúrban 
egyéb személyes kiadásokat pl.: Internet, SPA, wellness szolgáltatások, fodrász stb.
orvosi ellátást
utas/storno biztosítást (irodánkban megköthető)



Az utazás ideje alatt mindenkinek rendelkeznie kell érvényes utasbiztosítással, melyet irodánknál meg lehet kötni! 



