
Excursie pentru scufundari 

   THAILANDA – BANGKOK-PHUKET 
              in februarie 2008 - 14 zile (12 nopti) 
 

  
 

Thailanda (�����������	
� în thailandeză) este în Asia de sud-est. Capitala este Bangkok. Regatul 
Thailandei este o ţară în Asia de sud-est, învecinată cu Cambodgia la est, Golful Thailandei şi Malaezia la sud, şi cu 
Marea Andaman şi Myanmar la vest. Thailanda mai este cunoscută şi ca Siam, care a fost denumirea oficială a ţării până 

în 11 mai 1949. Cuvântul Thai (	
�) înseamnă “liber” în limba thailandeză. Este de asemenea numele poporului 
thailandez. 

Bangkok: Primele doua zile sunt dedicate cunoasterii acestei metropole asiatice. Vom vizita templele Wat 
Trimit care contin faimoasa statuie Budha de aur inalta de 3 metri, realizata din 5,5 tone de aur masiv si Wat Pho, cel mai 
mare templu din Bangkok care contine statuia lui Budha la inchinaciune. Urmatorul reper pe care il vom vizita este 
Marele Palat, fosta resedinta a regilor Thailandei si cel mai bun exemplu de organizare a curtii siameze. Complexul este 
format din mai multe cladiri folosite pentru diverse ocazii: Palatul Funerar, Palatul Receptiilor, sala tronului, sala 
incoronarilor, casa de oaspeti si frumosul templu care adaposteste Budha de Smarald, cea mai respectata imagine a lui 
Budha din Thailanda. 

Phuket: Supranumită şi “Perla sudului”, insula Phuket, cu o lungime de 48 km, este una dintre atracţiile cele 
mai căutate de turişti pentru plajele mirifice, falezele calcaroase, colinele împădurite, estuarele şi lagunele de o deosebită 
frumuseţe. Phuket este cea mai mare insula a Thailandei, iar Patong Beach cea mai populara si mai agitata plaja din 
aceasta zona, unde vacantele nu pot fi decat pline de viata si adrenalina. Nisipuri albe si apele limpezi fac ca aceasta plaja 
sa para perfecta. Pentru cei care vor o vacanta relaxata si relaxanta insulele Phi Phi sunt alegerea potrivita 

 

 



 
Programul excursiei : Budapesta – Bangkok – Phuket – Bangkok - Budapesta 

 
Bangkok – 2 zile, vizitarea capitalei 
Phuket, Patong Beach – 10 zile  
 

Cazare: in Pensiunea Crocodive in incinta bazei de scufundarii sau dupa preferinte.. 
http://www.crocodive.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=59 

 
Programul scufundarii: - 5 zile, 15 scufundarii cu ,,overnight” pe Phi Phi Island  

 http://www.crocodive.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=37  

 

 

 

MV Sea World 

 
 

PREŢ (in functie de biletul de avion) : - 1500 EURO pentru scafandrii 

                                  - 1250 EURO pentru insotitori   

Preţul include: 

Transport cu avionul Budapesta – Bangkok – Phuket – Bangkok – Budapesta cu taxele de aeroport 
Cazare in camera cu doua paturi 
15 scufundarii de pe vapor, tub de aer comprimat, greutati de plumb, transfer de la cazare la port, mic dejun - pranz, 
fructe pe vapor 5 zile.    

Preţul nu include: 

Asigurare medicala  
Viza turistica  
Inchiriere echipament de scufundari 

 

 

 

Daca esti interesat, pentru rezervare sau alte detalii suna ma pe nr. 0724.058746 

Tomi 

 

,, Scuba 4-ever” 


