
 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225    Fax: 0264 595145 
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

Explorează Asia 
Thailanda de Nord şi sejur în Krabi 

01 – 11 noiembrie 2018 (9 nopţi) 
 

1.449€ /persoană 

 
 

ITINERARIU 
 
ZIUA 1 
Întalnire cu reprezentantul agenţiei la aeroportul internaţional Henri Coandă (Otopeni), la ora 09:00, pentru îmbarcare pe zborul 
companiei aeriene Qatar Airways spre Chiang Mai, cu decolare la ora 12:05. Sosire în Chiang Mai în ziua următoare, 02.11, ora 
06:00. 
 
Ziua 2 – Chiang Rai - Chiang Mai 
La sosirea în aeroportul din Chiang Mai cu zborul QR 822 / 06.00, veţi fi întâmpinaţi de ghidul local şi veţi fi transferaţi direct spre 
Chiang Rai. Ghidul dumneavoastră va începe o scurtă prezentare a obiectivelor turistice la Wat Rong Khun, cunoscută şi sub 
numele de Templul Alb. Bucuraţi-vă de frumuseţea uimitoare a arhitecturii unice Kanok. Transfer către hotelul dumneavoastră. 
 
Ziua 3 – Chiang Rai - Golden Triangle - Chiang Mai 
După servirea micului dejun, urmează să faceţi chek-out-ul, iar mai apoi veţi fi conduşi către Sop Ruak (Triunghiul de Aur), unde 
râul Mekong uneşte Laos, Myanmar şi Thailanda. Veţi vizita Sala Opiului, un muzeu impresionant care documentează istoria zonei 
şi detaliază legăturile sale cu comerţul cu opiu. 
 
Ziua 4 – Chiang Mai 
După servirea micului dejun, veţi fi preluaţi şi transferaţi aproximativ o oră şi jumătate la sud de Chiang Mai, veţi avea ocazia să 
vedeţi vegetaţia luxuriantă, păduri şi peisaje agricole locale până când veţi ajunge la Elephant Jungle Sanctuary. Vă veţi schimba în 
îmbrăcămintea tradiţională Karen şi apoi o să aveţi ocazia să vă întâlniţi, să interactionaţi şi să vă jucaţi cu elefanţii într-un mediu 
natural în timp ce aflaţi despre comportamentul şi istoria lor. De asemenea vă puteţi bucura de o baie cu nămol alături de elefanţi. 
După-amiaza veţi explora atât partea istorică cât şi partea modernă a oraşului Chiang Mai. În partea istorică a oraşului aveţi 
posibilitatea de a vedea: vechile ziduri ale oraşului, pieţele eclectice şi veti admira arhitectura locală. Veţi continua călătoria până 
la muntele Doi Suthep pentru a vizita Wat Phra That Doi Suthep, construit în anul 1384 şi este considerat cel mai important templu 
din partea de nord a Thailandei. 
De aici veţi avea o privelişte fantastică asupra oraşului. Bucuraţi-vă de liniştea templului Wat Jed Yod cu cele 7 stupe în spirală şi 
de templul Wat Suan Dok, unde se află cenuşa familiei regale din Chiang Mai. Transfer către hotelul dumneavoastră. 
 
Opţional – Chiang Mai – tur de noapte. 
Pe timp de noapte, Chiang Mai este un oraş viu, iar acest lucru permite turiştilor să experimenteze laturile sociale şi spirituale ale 
acestui oraş fermecător după apusul soarelui. Seara începe cu vizita unui templu local unde călugării se adună pentru rugăciune. 
Turiştii pot lua parte la acest ritual sacru pentru a fi asigurată o experienţă de neuitat. Cina va fi apoi servită într-o locaţie 
încântătoare (137 Pillars House), ce prezintă o arhitectură impresionantă. Aici veţi avea ocazia să serviţi o selecţie excelentă de 
bucate din bucătăria Lanna, Burmese şi Shan. 
 
Ziua 5 – Chiang Mai 
După servirea micului dejun aveţi ocazia să vizitaţi oraşul Chiang Mai pe cont propriu sau să participaţi la excursia opţională de 
mai jos. 
 
Opţional – Tur de o zi Lampang – Lamphun 
Veti lua micul dejun devreme, iar dimineaţa la ora 08:00 vom începe turul către Lampang şi Lamphun, două comori ascunse din 
nordul Thailandei. Aventura începe după ce veţi ajunge în Lampang (transferul durează aproximativ 1.5 ore) Fondat în secolul al 
7-lea, Lampang este cel mai bun punct de plecare pentru a descoperi valorile istorice. Veţi vizita Wat Phra Kaew Don Tao, o 
superbă padoga care găzduieşte de mai bine de treizeci de ani cea mai faimoasă statuetă de emerald a lui Buddha. Continuaţi turul 
în jurul oraşului, vizitând rămăşiţele zidurilor oraşului din secolul al XIX-lea şi veti afla informaţii esenţiale despre perioada în care 
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a prosperat acest oraş. După o pauză de prânz, veţi continua să exporaţi oraşul Lampang cu o vizită la Wat Phra That Lampang 
Luang, acesta fiind considerat cel mai important templu al oraşului şi unul dintre cele mai bune exemple ale arthitecturii Lanna. 
Veţi continua până în Lamphun, unul dintre cele mai vechi oraşe din Thailanda, datând din anul 700 d.Hr. Vizita va începe cu Wat 
Phra That Hariphunchai, un exemplu clasic de arhitectură religioasă Nordică. Acesta este unul dintre cele mai venerate şi vechi 
temple din Thailanda, care conţine o relicvă a lui Buddha. Înainte de a pleca din Lamphun, vă veţi opri la Wat Jamathewi care 
conţine cenuşa Reginei Jamathewi, prima conducătoare din Lamphun. 
Transfer spre hotelul dumneavoastră. 
 
Ziua 6 – Chiang Mai – Krabi 
Mic dejun 
 
Opţional Chiang Mai Thai Orchid Cooking! 
Transfer către aeroport – zbor intern spre Krabi. Când veţi ajunge în Krabi, veţi fi întampinaţi de ghidul local ce vă aşteaptă pentru 
a vă transfera către hotelul dumneavoastră. 
 
Ziua 7 – 10 Krabi 
În ultimele 4 zile ale circuitului vă veţi putea relaxa la plajă. 
 
Ziua 11 – Krabi 
Check-out devreme de la hotel şi transfer la aeroport pentru zborul de întors spre Aeroportul Internaţional Otopeni (via Doha). 
 
TARIFE 

 
*Tariful este de persoană cazată în cameră dublă 
**Oferta este valabilă pentru un grup de minim 20 persoane 
 
 
TARIFUL INCLUDE 
• Zborul din Bucureşti până în Chiang Mai şi returul din Krabi. Zborul este operat de Qatar Airways. 
• Taxele de aeroport, acestea pot suferi modificări până la data emiterii biletelor de avion (aproximativ 3 săptămâni înainte de zbor) 
• Zborul intern conform programului. 
• Toate transferurile incluse conform program 
• 9 nopţi de cazare cu mic dejun inclus în hoteluri de 3* (vezi cazari) 
• Tururile de oraş şi vizitele incluse în program 
• Transport cu autocarul / microbuzul pe tot parcursul circuitului 
• Biletele de intrare pentru vizitele menţionate 
• Ghid local vorbitor de limba engleză 
• Însoţitor de grup vorbitor de limba română. 
 
 
TARIFUL NU INCLUDE 
• Asigurările medicale (sănătate şi storno) 
• Excursiile optionale 
• Ziua 4 – Chiang Mai – turul de noapte al oraşului – tarif: 55 € / persoană 
• Ziua 5 – Lampang – Lamphun – tarif: 40 €/persoană 
• Ziua 6 – Cooking Class: 55 €/persoană 
• Mesele neincluse în program 
• Taxa pentru viză 
 
 
CAZĂRI 
• Chiang Rai – Laluna Hotel – 3* sau similar 
• Chiang Mai – The Park Hotel – 3* sau similar 
• Krabi – Deevana Plaza Krabi Aonang 3* sau similar. 
 



 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 
Str. Horea Nr. 2, Cluj Napoca, RO 

Tel: 0264 591037; 0264 595225    Fax: 0264 595145 
office@lineablutravel.ro ; www.lineablutravel.ro 

 

DETALII ORAR ZBOR 
 

 
Orarul de zbor este informativ şi poate suferi modificări 
 
 
MODALITĂŢI DE PLATĂ 
• 30% în momentul rezervării dacă rezervarea se face cu cel puţin 61 de zile înainte de plecare 
• 60% dacă rezervarea se face între 60 de zile şi 45 de zile înainte de plecare 
• 100% dacă rezervarea se face cu mai puţin de 45 de zile înainte de plecare. 
 
 
CONDIŢII DE ANULARE - TAXE DE ANULARE 
 

 
* Procentele se referă la tariful total al pachetului turistic contractat. 
 

 
 
 

GABRIELA NITA                                                             GABRIELA APOSTOL 
Tel: 0264 591037; Mobil: 0723-465564                              Tel: 0264 591037; Mobil: 0725-518941 
E-mail: gabriela.nita@lineablutravel.ro                               E-mail: gabriela.apostol@lineablutravel.ro 
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