
 

 

ЛЕТО 2018 ТАЈЛАНД 

БАНКОК  со “магичниот остров “ Ко Самуи                                                                 
2 ноќи Банкок + 8 ноќи Ко Самуи со услуга се вклучено +авионски превоз+трансфер 

Термини: 20.06-01.07.2018 ;  15.08-27.08.2018 

 
 
Ко Самуи  е прекрасно парче рај кој  се наоѓа во Тајландскиот залив, на 560 километри од Бангкок, опкружен 
со повеќе од 60 помали островчиња… Го нарекуваат „ тропскиот рај “ и е полн погодок за љубителите на 
чистите и песочни плажи, чистото море и бујната вегетација. 
Некогашното омилено место помеѓу боемите, писателите и другите уметници, за брзо време прерасна во 
луксузна и модерна дестинација, која денес ја посетуваат многу туристи, од сите краеви на светот. Климата на 
островот е тропска, со нешто поголем процент на 
влажност на воздухот. Покрај изобилството од сонце и 
преубави плажи, овој остров може да пружи и други 
вредности – бројни будистички храмови, водопади, 
живописни локални места како и луксузни ресторани со 
богат избор на специјалитети. Островот е познат и по 
добриот ноќен живот и шопинг… 
 
 
 

Пакет аранжман Банкок+Ко 

Самуи  

Хотели(Лето 2018): 

Тип на 

услуга 

Период на 
патување: 

Цена од лице 
во 

двокреветна 
соба  

Трет 
возрасен 
до соба  

Цена за 
дете (1-

11год)  со 2 
возрасни  

Mercure Bangkok Siam 4* 
MaiSamui Beach Resort & Spa5* 

2 BB/8 ALL 20.06-
02.07.18 

1399 € 1288 € 699 € 

2 BB/8 BB 1165 € 1059 € 387 € 
Mercure Bangkok Siam 4* 

Six Senses Samui 5* 
2BB/8HB 20.06-

02.07.18 
2306 €  1639 € 

2 BB/8 BB 1838 € NA 1405 € 
Mercure Bangkok Siam 4* 

Samui Palm Beach Resort  4* 
2 BB/8 HB 20.06-

02.07.18 
1083 €   

2 BB/8 BB 823 €   

***можност за плакање на 12 или 24  месечни рати со 0% камата *** 

Early booking -100 €  за резервациите направени до 28феб2018. 

 

Во цената на аранжманот е вклучено :  

• Авио билет на релација Скопје-Доха-Банкок –Ko Самуи -Банкок-Доха-Скопје со Qatar Airways со вклучен 

багаж 30/20 кг: 

• 2 ноќевања со вклучен појадок во хотел   во Банкок избран од  табелата ; 

• 8 ноќевања со вклучен појадок во хотел  во Самуи избран од табелата  ; 

•Трансфер на  релација аеродром-хотел во Банкок о обратно ; 

• Трансфер на релација  хотел-аеродром во Самуи и обратно ; 

• Претставник од локалните партнери во Тајланд; 

 

Цената на аранжманот не вклучува : 

• Аеродромски такси 298 евра; 

• Влезна виза за Тајланд 90еур; 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8015-mercure-bangkok-siam/index.shtml
http://www.maisamui.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8015-mercure-bangkok-siam/index.shtml
http://www.maisamui.com/
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-8015-mercure-bangkok-siam/index.shtml
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=25429dbda7b34330b22b9b7798d0824f&id=34578&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.hotelbeds.com/accommodation/factsheet?SID=25429dbda7b34330b22b9b7798d0824f&id=34578&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 

• бакшижи за водичи, возачи и ресторани; 

• индивидуални трошоци; 

 

Забелешки за хотелот во Ко Самуи : 

  

▪ Капацитет на соба : Максимум капацитет 3 или 2 возрасни +2 деца(возраст од -11 год)  

▪ Пријавување во хотел  во 14:00 , а одјавување до  12:00  

▪ Услугите престануваат до 12:00 попладне  на денот на заминување  

 
Оддалеченост  :  -30мин.од Самуи аердромот  

                               -35мин .од Chaweng плажата  

Дополнителни услуги: 

-просторија за покасно одјавување од хотелот  

-Бесплатен трансфер од хотелот до  Chaweng плажата:09:00,11:00,13:00часот  

-Бесплатен трансфер од  Chaweng плажата до хотелот : 14:00,16:00часот           

Хотел : базенти 08:00 – 20:00 часот ,фитнес ,Mai Samunprai Spа , Клуб за деца , Маи продавница , Интернет 

соба  

 



 

 

   
 

Потребни документи за виза: 

- Формулар за виза; 

- Биометриски пасош (валидност повеќе од 6 месеци); 

- 1 слика пасошки формат; 

- Копија од авио билет; 

  

Екскурзии од Бангкок: 

1. Полудневна екскурзија  Royal Grand Palace and Bangkok Temples=51eur(7,5h) 

2. Полудневна екскурзија  Royal Grand Palace and Bangkok Canal tour=54eur(7,5h) 

3. Полудневна екскурзија  Floating Market(6.30h)=43eur  

Екскурзии од  Ко Самуи  : 

1. Целодневна екскурзија до  “Around The Island”  со ручек =47eur(7h)  

2. Целодневна екскурзија до  “Coral Isand (Koh Tan) “=47eur(7h) 

 

Напомена : 

- Патниците мора да имат валидност на пасош повеке од 6 месеци од терминот на патување; 
- Во случај на промена на цената на виобилетот од страна на авио превозникот , агенцијата има право да ја 
промени цената на аранжманот;  
- 50%  депозит  за време на резервација кој не е рефундабилен во случај на откажување ; 
-Цената е калкулирана на минимум 2 патници , доколку не се исполни бројката цената трпи промена . 
 

 


