
THAJSKO 2020 
PHUNKET- SIMILANY –KAMBODŽA 

26.3. – 10.4.2020 

26.3 – odlet z ČR v 16.05, 23.40 přílet Doha 

27.3 – 2.45 odlet Doha, 13.20 přílet Phuket, transfer na ostrov Koh Yao Yai 

– pobyt s potápěním na Koh Yao Yai , který je součástí stejnojmenného přírodního parku.  Na rozdíl od Phi Phi je Koh Yao Yai klidným 
ostrovem bez davů turistů. Potápění na lokalitách Shark Point, Anomone reef, Koh Doc Mai,... možnost potápění i kolem Phi-Phi 

s návštěvou ostrova$. 

28.3 – volno, dle zájmu výlet po ostrově na motorkách 

29-30.3 – potápění  2 ponory/den 

31.3 – volno – výlet po ostrovech 

Výlety: Cena za loď pro cca 4-5 osob 5500Thb, pro 8osob cca 7000Thb – objednáno přímo v KohYao heaven resort. Motorky cca 
250Thb/den 

1.4 – transfer na Phuket, celodenní prohlídka města, dle zájmu projížďka na slonech, návštěva hadí show,? přesun do oblasti Khao 
Lak, navečer nalodění na safari loď a vyplutí směr Similany. Safari se mohou zůčastnit i nepotápěči nebo pro ně zajistíme pobyt 
v resortu o oblasti Khao Laku. Nebo dle dohody mohou zůstat na Koh Yao Yai – nutno domluvit předem 

2-4.4 – safari po Similanských ostrovech – považovaných právem za  nejlepší potápěčské lokality v Thajsku.3denní + noční ponor. 
Program viz. níže. 

5.4 – ranní a dopolední ponor poblíž pobřeží – Bunsun wreck, poté kolem 14-16hod ukončeni plavby.  

Dle dohody možnost pobytu v oblasti Khao Lak nebo výlet do oblasti Khao Sok – spaní v resortu na pobřeží nebo přímo na jezeře 

6.4 – buď volno nebo v případě výletu na Khao Sok výlet po jezeře, jeskyně džungle$ nocleh u letiště 

7.4 – ranní přelet do Siam Reapu.  Celodenní výlety místními Tuk-tuky po chrámových komplexech – velký okruh. Večer návštěva 
místních trhů – Night market, Pub street, masáže,? 

!! vízum stojí 30USD, dá se vyřídit buď předem na netu za cca 38USD nebo po příletu ale je nutná pasová fotka (raději mít 
2)!!  Vstupné do chrámů je cca 38USD/den nebo 62USD/3dny.  

Výlet na jezero cca 10USD, popř. pronájem lodi na místě cca 20USD. Ubytování cca 10USD/os 

8.4 – dopolední  výlet na nejzajímavější chrámy  - Angkor Wat, Agkor Thor, ? odpoledne výlet na plovoucí vesnici u nedalekého 
jezera? 

9.4. – ráno, přílet zpět na Phuket. Odpočinek na pláži u letiště nebo výlet na nákupy v Patongu v 20.40 odlet do Doha 

10.4 – v 7.40 přílet do ČR 

Cena zahrnuje: transfery (busy či mikrobusy, trajekty, tuk-tuk na prohlídku Angkor Watu), 4 ponory nai Koh Yao Yai, 4/5 denní safari/12- 14 
ponorů v oblasti Similanských ostrovů + Richelieu Rock, ubytování střední kvality v dvojlůžkových pokojích, průvodce 

Cena nezahrnuje: letenku do Thajska (cca 17-18 000Kč) + přelet Phuket – Siam Reap – Phuket – cca 3500Kč, 

stravu (během safari je na lodi v ceně), vstupy do přírodních parků a památek, ponory nad rámec programu a 

další výše neuvedené, příplatek za single pokoj, prodloužení pobytu, poplatek za mořský park Similanské a 

Surinské ostrovy - 1600THB,...  


