LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

BHUTAN
LISTOPAD 2019 - ŘÍJEN 2020

JEDINEČNÁ DESTINACE, KAM SE INDIVIDUÁLNÍ
NÁVŠTĚVNÍK NEDOSTANE. CESTA DO ZEMĚ JE MOŽNÁ
POUZE PŘES CESTOVNÍ KANCELÁŘ.
POZNÁVACÍ A POBYTOVÁ DOVOLENÁ V HOTELECH
SIX SENCES S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB
ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01 den: Bangkok – Paro – Thimbú (cca 65
km)
Let s Druk Air z Bangkoku do Paro. Přivítání na
letišti a transfer do Thimbú a hotelu Six Senses
Thimphu Lodge, kde na 2 noci přenocujete.
Zbytek dne máte ve vlastní režii. Využijte čas
pro aklimatizaci např. ve vnitřním bazénu,
místním hotelovém spa nebo během lekce jógy
(fakultativní) nebo se projděte ovocným sadem.

04. – 05. den: Punakha
V dopoledních hodinách Vás čeká procházka do
Chorten Ningpo a do vesničky Khabasa.
Návštěva Punakha Dzong – architektonického
veledíla. Odpolední meditace a odpočinek
v lodge. Pátý den Vás čeká projížďka na kole
podél řeky, do vesničky Tako Nobang.
Odpoledne také navštívíte klášter Chimi
Lhakhang z roku 1499.

02. den: Thimbú
Dnešní program nejdříve obstarává prohlídka
hlavního města a sochy Buddhy Dordenma,
který je největší sochou sedícího Buddhy. Dále
navštívíte chrám Changangka Lhakhang s 12.
století a také národní textilní muzeum. Před
prohlídkou budete mít také chvilku pro nákup
suvenýrů, než si prohlídnete také chrámy PangriZampa a Thimphu Dzong. Večer se můžete těšit
na večeři v lodge lokálního charakteru.

06. den: Punakha – Paro (145 km)
Ranní odjezd přes Dochu La-Pass do Paro.
Během cesty Vás čeká návštěva Simthoka
Dzong a národního muzea. Večer si pochutnáte
na typické bhútánské večeři a ubytujete se
v hotelu Six Senses Paro, kde třikrát přenocujete.

03. den: Thimbú – Punakha (cca 70 km)
Po brzké snídani začnete Váš den cestou do
Punakha. Cesta vede přes borovicové lesy, řeky,
vodopády a buddhistické stavby do Dochu LaPass, odkud se Vám naskytnou překrásné
výhledy do okolí v nadmořské výšce 3.116 m.
Kolem poledne dorazíte do údolí Punakha a
hotelu Six Senses Lodge, kde zůstanete na 3
noci. Oběd v lodge.

07. – 09. Den: Paro
Sedmý den dopoledne je na programu procházka
Jele Dzong, odpoledne si vychutnáte spa
proceduru a večer indické menu. Následující den
podniknete výstup k symbolu Bhutánu – klášteru
Taktsang Goemba, který je však více známý pod
přezdívkou „Tigernest“. Odpoledne navštívíte
také jeden z nejstarších a nejkrásnějších klášterů
země - Kyichu Lhankgang z roku 659. Devátý
den Vaše okružní cesta končí transferem na
letiště a zpátečním letem do Bangkoku.

Celková cena na osobu: od 145.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:
Lety z Bangkoku do Paro v businessové
třídě,
Ubytování ve výše uvedených hotelech,
Stravování formou polopenze, vč.
nealkoholických nápojů k jídlům,
Nealkoholické nápoje v minibaru,
Transfery a přejezdy dle programu,
Výlety a aktivity,
Anglicky hovořící průvodce, popř. řidič,
Vstupenky a prohlídky dle programu

Celková cena nezahrnuje:
Mezinárodní lety do Bangkokudo destinace,
Vízum,
Osobní výdaje a fakultativní výlety,
Spropitné,
Pobytovou taxu, která je splatná na místě v
hotelu,
Cestovní a storno pojištění.
INFORMACE A REZERVACE:
Tel.: +420 234 802 215
Email: info@luxury-travel.cz

