LUXURY TRAVEL
INSPIRATIVNÍ NABÍDKA ZE SVĚTA CESTOVÁNÍ

BHUTAN
LEDEN 2020 - PROSINEC 2020

JEDINEČNÁ DESTINACE, KAM SE INDIVIDUÁLNÍ
NÁVŠTĚVNÍK NEDOSTANE. CESTA DO ZEMĚ JE MOŽNÁ
POUZE PŘES CESTOVNÍ KANCELÁŘ.
SOUKROMÁ OKRUŽNÍ CESTA S VLASTNÍM ŘIDIČEM
S GARANCÍ REALIZACE OD 2 OSOB
ITINERÁŘ ZÁJEZDU:

01. den: Kathmandu / Delhi / Bangkok /
Paro – Thimphu
Vyzvednutí z hotelu v Kathmandu / Delhi /
nebo Bangkoku. Transfer na letiště a přelet
s Druk Air do Paro. Následuje cesta do Paro.
02. den: Thimphu – Punakha – Thimphu
(cca 77 km)
Po snídani návštěva Simrokha Dzong a cesta
dále pokračuje do Punakha, hlavního města
mnichů. Na cestě tam pojedete skrz malou
vesničku Chimmi Lakhang. Po příjezdu si
prohlédnete Punakha Dzong. Palác byl
postaven v roce 1637. Často byl zničen ohněm,
potopami a zemětřeseními, ale vždy byl nově a
originálně postaven znovu.
03. den: Thimphu – Haa (cca 115 km)
Po snídani pojedete do Haa – Bhutánské
oblasti na západě, která se nachází na hranici
s Tibetem. Cca tří-hodinová cesta vede přes
horské průsmyky, koryto řeky a malé vesničky.
Údolí Haa je obklopeno starými, hustými lesy
a nabízí několik tras k procházkám. V Haa
navštívíte bílý chrám ze 7. Století a nakonec
podniknete lehkou procházku po obchodní
stezce do Tibetu, která je v nadmořské výšce
3.250 m.n.m.
Ubytování na 1 noc v hotelu Risum 3*.

04. den: Haa – Paro (cca 65 km)
Po snídani pokračuje cesta přes Chelelea Pas
(3.988 m.n.m) do Paro.
Údolí Paro je považováno za nejkrásnější
v zemi. Impozantní Rinpung Dzong (také
známý jako Paro Dzong) byl postaven v roce
1646 a rozprostírá se nad řekou.
Ubytování na 2 noci v hotelu Eye of the
Tiger 3*.
05. den: Paro
Cca 2-3 tří hodinová procházka Vás zavede až
ke klášteru „Tigernest“, pamětihodnosti
Bhutánu, který se rozprostírá na skále. Klášter
byl v roce 1998 zničen požárem a v současnosti
opět nově postaven. Nakonec navštívíte také
Dungtse Lhaking. Zpět v Paro navštívíte Ta
Dzong. Opevnění bylo v roce 1968 přeměněno
na národní muzeum.
06. den: Paro – Kathmandu / Delhi /
Bangkok
Dopoledne Vás čeká transfer na letiště Paro.
Přelet s Druk Air do Kathmandu, Delhi nebo
Bangkoku a transfer do hotelu.
Minimální počet účastníků: 2 osoby
Okružní cesta probíhá denně z/do
Kathmandu, z/do Delhi, z/do Bangkoku.

Celková cena na osobu: od 45.900,- Kč
Celková cena zahrnuje:
Okružní cesta s vlastním řidičem dle
nabídky
Ubytování ve výše uvedených hotelech
nebo hotelech stejné kategorie
Stravování: 5x snídaně, 4x oběd, 5x
večeře,
Vnitrolety v ekonomické třídě vč.
poplatků.
Anglicky hovořící průvodce
Vstupenky a prohlídky dle programu

Celková cena nezahrnuje:
Leteckou dopravu do destinace,
Vízum,
Hotelové ubytování před a po okružní cestě,
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

