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Kedves Utazó! 

 
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa.  
A Yourdestination nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer.  Fő területünk 
Ázsia, annak is az a része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer 
fokozatos bővül. Ma már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott 
magyar nyelvű utazási ajánlatokat kibővítsük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással. 
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a 
helyszínen vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak 
minőségi) honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi 
idegenvezetők. Arról, hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:  

 
http://www.azsia-utazas.hu 

Vendégeink ázsiai úti élményeihez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal, ma már Kelet-Ázsia 
legtöbb országában is! ÁZSIA MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program 
blokkokat tartalmaz, amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon 
összeállítani az utat, nyaralást.    Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz 
is! Ugyanúgy trükkösen, mint minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Általában van egy 
alapút, amit kiegészítünk „előtte és utána” programblokkokkal, amik akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak 
Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy 
szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és modulok "beszúrhatók"! 

Erre példa ez a katalógus is program összeállítás is:  

Ázsia ősi lelkének, Thaiföldnek egyik legizgalmasabb régiója: Közép-Thaiföld évezredes kultúrája; és több 
évszázados, de mégis szupermodern megnyilvánulása: Bangkok, az Angyalok Városa. Ezek az egy és több 
napos barangolások önálló programként is bejárhatók, de beleilleszthetők egy egyéni/kiscsoportos thaiföldi 
körút programjába és akár a több országot is érintő Ázsiai körútjaink programjaiba is.  

Ezek a programok jól ki tudják egészíteni pl. a Klasszikus Sziámi királyság és a Közép-Thaiföld kincsei és 
csodái körutakat, vagy bármelyikük végijárható egy tengerparti nyaralás előtt. 

 

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink, napra készen, 
itt találhatók: 

 
http://www.vietnamiut.hu/katalogusok-arlistak-informacios-anyagok-kiadvanyok/ 

https://thaifoldi.hu 
 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
 
Yourdestination 
+36706239513 
hq@vietnamiut.hu 
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A BANGKOKI MAGYAR CENTRUM  

 

Jó hír mindenkinek, akit Bangkok és környéke érdekel. Már két éve üzemel a 24 órán át nyitva tartó 
Bangkoki Magyar Centrumunk! 

A képen a Centrum vezetői mosolyognak. Nem 
csak a kép kedvéért, de valójában is ilyenek. 
Keressétek őket bátran, biztosan tudnak segíteni 
a bangkoki programok összeállításában! 

A Centrum már egy éve szolgáltatja Bangkok és 
környéke programjainkat, bangkoki reptéri, 
vonat-, és busz-pályaudvari transzfereinket, és 
intézi (szükség esetén) a bangkoki 
szállásfoglalásokat, belső vonat, busz és 
ragjegyeket is.  

 
Szívesen segítünk minden (elsősorban 
thaiföldi) utazási kérdésben! De ez nem egy 
korlátozás, mert a YourDestination egyéb 
uticéljaival (Délkelet-Ázsia országai, Hong 
Kong és környéke, Japán) információk is 
elérhetők itt.  

A magyar nyelv nem igazán világnyelv, ezért 
nagyon gyakran előfordul, hogy kicsit 
besokallunk, elfogynak egy adott napra az 
idegenvezetőink. Javasoljuk, jelentkezzetek 
mielőbb és akkor biztosan remek napokat 
tölthettek el velünk Bangkokban is! 

 

 

 

A BANGKOKI MAGYAR CENTRUM ELÉRHETŐSÉGE 

Itt lehet thaiföldi programjainkról, aktuális árainkról érdeklődni: 

thaifold@azsia-utazas.hu 
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KÖZÉP-THAIFÖLD TITKAI ÉS CSODÁI - 5 NAPOS KÖRÚT 

 

 
Öt napos kicsoportos körút egyéni (1-8 fő) vagy kiscsoportos (9-16 fő) szervezésben. Az igazán élvezetes 
kikapcsolódásra vágyóknak ajánljuk ezt az öt napos programot, melynek keretében megismerjük a Kwai 
folyó hídjának tragikus történetét. Megismerkedünk a thai elefántokkal és felfedezzük az Erawan Nemzeti 

Park természeti látványosságait és felfedezzük Ayutthaya romvárosát. 
 
Első nap: BANGKOK – SAMUT SONGKRAM –KANCHANABURI 
Első napunkon korán indulunk a Samut Songkram tartományba. Első állomásunk a Wat Bang Kae Noi 
temploma lesz, majd ezt követően a Wat Bang Kung szentély. A II. Rama Király Emlékparkban megláthatjuk 
a helyi klasszikus thai házakat. Délutánunkat Kanchanaburi városában töltjük a Kwai folyó hídját és 
Thaiföld-Burma vasúti múzeumot a városközpontban. Majd hajóra pattanunk és éjszaklánkat egy meseszép 
hotelben töltjük el. 
 

 A Wat Bang Kae Noi templom egyedi fabetétes díszítései a helyi 
fafaragó mesterek alkotásait mutatják be. Lehetőségünk lesz 
megtekinteni Buddha életének fejezeteit és megtanulni a 
buddhizmus nyolc irányelvét, valamint a vallás alapelveit. 
Estéket Samut Sonkran városában töltjük hotelünkben.  
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 A Wat Bang Kung templom területe egykoron fontos szerepet 
játszott a Sziám királyság életében. Ezen templom területén a 
burmai invázió idejekor ez volt az első csata helyszíne, mely 
Ayutthaya eleste után sikeresen visszaverte a támadókat. Ma már 
a király és harcosainak színes szobrai mesélik el eme történetet a 
templom falain kívül. A helyiek szerint az egyik fából esténként a 
kertben egy szellem jön elő, hogy megvédje a központi csarnokot.  
 
 
 
 

 
 
 

A II. Rama Király Emlékparkban megemlékeznek a névadó király 
életéről és bemutatják korának életét és az akkori faházakat is. A 
park része a jól ápolt kert és a thai irodalom hőseinek szobrai, 
valamint lótusz-virágos részek is.  
 
 
 
 
 
 

 
  

 A Kwai folyó Kanchanaburi fő folyója, mely Burmából indulva 
Thaiföldre folyik. A második világháború kezdetekor 
Thaiföldsemleges országnak jelentette ki magét. Japánháborúban 
állt Angliával és meghódította Malajziát, Szingapúrt és Indonéziát 
(Thaiföld délihatáránál), ezalatt 140000 hadifoglyot szerezve. 
Japán terve volt az, hogy teljesen bevegye Burmát és 1941. 
december 7-én Thaiföldet is megtámadta, hogy rákényszerítse azt, 
hogy engedje a területén megépíteni egy a Szingapúrtól Burmáig 
vezetővasúti vonalat, hogy a fő japán haderők ellátását biztosítani 
tudja. Nagyjából 86.000 korábban elfogott hadifogoly kezdett el 

dolgozni a vasúti vonalon, táborokban élve a sínek mentén. Úgy becsülték, hogy 5-7 év kell a teljes vonal 
megépítéséhez, de 10 hónap alatt végeztek a teljesszakasszal. A teljes vonal hossza 415 km, ebből 304 km 
szakasz Thaiföldhöz tartozik és 111 Burmához.  
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 Minden ötödik hadifogoly meghalt az építés alatt, összesen 16000 
áldozat, minden kilométerre 38 áldozat. A hadifoglyok mellett 
200.000 ázsiai foglyot is küldtek segítségül, akiket még a 
hadifoglyoknál is rosszabb ellátásban kezeltek. Úgy tartják, hogy 
ennek a csoportnak több mint a fele veszett oda az építkezés ideje 
alatt. 1945. augusztus 6-án atombombát dobtak Hirosima városára, 
majd augusztus 9-én Nagaszakira. Augusztus 15-én Japán megadta 
magát a szövetségeseknek, ezzel véget ért a háború. 
 
 
 A Thaiföld-Burma vasúti múzeum a városközpontban megmutatja 
a tragikus vasútvonal építésének történetet. A hadifoglyok nehéz 
életét interaktív tárlat mutatja be, mindennapjaikat, orvosi 
ellátásukat, tárgyaikat, a vasúti vonal tervezését, logisztikai 
feladatait és kivitelezését. A múzeum levéltárként is működik és a 
mai napig az írásos dokumentumok kutatásával segíti az áldozatok 
kilétét felderíteni. 
 

Éjszakánkat a River Kwai Resotel nevű meseszép üdülőben faházakban töltjük el. 
 
Második nap: MON VILLAGE – ELEFÁNT TÁBOR – BAMBUSZ TUTAJOZÁS 
 
Második napunk alatt a Mon törzsekkel és az elefántokkal ismerkedünk meg. Egy hosszú farkú hajós 
kirándulást teszünk és megfürdünk az elefántokkal, valamint bambusz tutajjal siklunk át a folyón. A 
délutánunkat szabadon tölthetjük el.  
 

A Mon törzsek eredetileg Mongóliából érkeztek és elsősorban a 
ma Burma területén élnek. Számuk ott eléri az egymilliót, míg 
Thaiföldről csupán 100000 lakik. Nyelvük egyedi és egyszerű 
életet élnek. Jóformán elektromos áram nélkül, elsősorban 
kézműves tárgyak készítésével és földműveléssel foglalkoznak.  
 
 
 
 
 
 
Thaiföld szent állatként tiszteli az elefántokat. Ezen hatalmas 
teremtmények sokáig csak a királyi családot szolgálták és 
hivatalosan is a nemzet szimbólumai. A Sziámi királyság idejében 
elsősorban építkezéseknél használták őket, ma már inkább a 
turisták szórakoztatását szolgálják. A „mahout” -ok, vagyis az 
elefánthajtók megmutatják, hogyan gondozzák és etetik ezen 
jószágokat és mi is lehetőséget kapunk közelebbről megismerni 
őket.  
 
 

Éjszakánkat a River Kwai Resotel nevű meseszép üdülőben faházakban töltjük el. 
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Harmadik nap: ERAWAN NEMZETI PARK -LAWA BARLANGOK 
 
Harmadik napunkat a Lawa barlang meglátogatásával indítjuk, ezt követően az Erawan parkban folytatjuk 
a természet felfedezését, ahol megmártózunk az Erawan vízesés habjaiban.  

 
A Lawa barlang mészkövekből épül fel és számos sztalagmit és 
cseppkő formálódott a belsőjében. Nagyjából 50 métert lehet 
benne haladni és számos Buddha ikonnal is lehet találkozni 
odabent. Szintén otthont ad még a Khun Kitti denevéreknek is. Az 
apró jószágok szárnyfesztávolsága 10 centiméter és súlyuk csupán 
2 gramm. 
 
 
 
 

 
 

 Az 550 km2 területű Erawan parkot 1980-ban alapították és 
számos vízesés tarkítja. Az Erawan vízesés a leghíresebb, amit 
meglátogatunk, mely nevét Indra hindu isten hátas elefántjáról 
kapta. Hét szintjét lépcsősoron lehet elérni és fürödni is van 
lehetőség benne. A legalsó szintek tavaiban számos hal figyelhető 
meg és a teljes szakasza a folyásnak 1500 méteren terül el. A 
legfelső hetedik szintet elérni mér kihívás. 
 
 
 

Éjszakánkat a Pung Waan Resort szálláson töltjük el. 
 
Negyedik nap: KANCHANABURI - SUPHANBURI – AYUTHAYA  
 
Reggelink után Ayutthaya városába tartunk. Utunk során kitekintünk a Wat Palelai templomba Suppanburiba 
és meglátogatjuk azon thai falvakat, ahol tradicionális dobokat és babákat készítenek. Ebédünk után 
Ayutthayában Wat Chai Wattanaram és a Wat Yai Chaimongkhol templomokat nézzük meg.  

 
 A Wat Pa Laelai templom Suppanburi határvárosában szerepelt 
sziámi és a burmai összecsapásokban. Pagodája a korai Ayutthaya 
időszakra tevődik vissza.  
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A thai kultúrában a babák kiemelt szinten kezelik. A királynő által 
is támogatott projekt keretében megleshetjük, ahogy a helyiek az 
agyagból hogyan készítenek figurákat. A kisütött agyagfigurákat 
kifestik és jellemzően a thai folklórnak megfelelő ruházatot adnak 
rájuk és jellemzően a hétköznapi élethelyezeket utánozzák. 
Lehetőségünk lesz a saját babánk elkészítésére is, amit 
szuvenírként meg is tarthatunk.  
 
 
 

 
 Egy másik faluban pedig a tradicionális thai dobok készítését 
ismerhetjük meg. A falécekből és tehénbőrből készült 
hangszereket a legváltozatosabb méretekben, színekben és 
formákban találhatjuk meg. Az itteni dobokat világszinten 
importálják, legnagyobb piacuk Afrika.  
 
 
 
 
 

 
 Ayutthaya városát 1351-ben alapították és egészen 1767-ig 
szolgált a Sziámi Királyság fővárosaként, amikor a burmaiak 
lerohanták a várost és a helyi seregek visszavonultak Bangkokba. 
A 17. században virágzó város egyes feltevések szerint 1 millió 
embernek adott otthont. Az UNESCO a világörökség részének 
minősítette a romvárost. 
 
 
 
 
 
 A Wat Chai Wattanaram templom a Chao Praya folyó nyugati 
parkján helyezkedik el és neve szó szerinti fordításban azt jelenti: 
„A hosszú uralom és dicsőség korszakának temploma.” Központi 
tornya 35 méter magas és számos herceg és hercegnő hamvait 
helyezték el bennük. A templom népszerű a thaiok korében mert 
számos történelmi TV szappanoperának adott díszletet.  
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 A Wat Yai Chai Mongkol templom pár kilométerre dél-keletre 
található a várostól. Az eredetileg kolostorként funkcionáló 
épületet 1357-ben U-Thong király építette és Naresuan király 
hozzátoldotta a pagodáját, mely a város szinte minden pontjáról jól 
látható. Központi csarnokját mai napig használják és egy 
villámcsapás után helyreállították tetőszerkezetét is. A fekvő 
Buddha szobrához a helyiek aprópénzt tesznek az anyagi áldás 
érdekében. 
 
 

Esténket a Kantary Hotelben töltjük. 
 
Ötödik nap: AYUTTHAYA- HAJÓKÁZÁS BANGKOKBA 
 
Utolsó napunk reggelén egy különleges gótikus stílusú buddhista templomot tekintünk meg majd egy csodás 
látványú sétahajókázással a tájban gyönyörködve visszatérünk Bangkokba. 

A Niwetthammaprawat templom ugyan buddhista templom, mégis 
gótikus stílusával külsőre európai keresztény stílusjegyeket mutat. 
A templom megközelítése a folyó felett kifeszített kábelkocsikon 
keresztül lehetséges, melyet a szerzetesek üzemeltetnek és a 
templomkert számos Buddha ikont tartalmaz. Mozaikablakai 
egyedülállók az országban.  
 
 
 
 

 
 

 A délutánt egy autentikus thai menü elfogyasztásával egybekötve 
egy gyönyörű sétahajózással térünk vissza Bangkokba. Élvezzük a 
rizsföldek és cölöpökre vert házak látványát. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Megjegyzés: A parkban a túrázáshoz kérjük, hogy megfelelő öltözettel és fizikummal rendelkezzenek.  
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A körút ára tartalmazza: 

• Transzfert az út teljes időtartalmára légkondicionált járműben 
• Transzfert a hoteltől és a program végén a hotelbe vissza 
• Étkeztetést 7 alkalommal, 4 ebédet, 3 reggelit. 
• Helyi idegenvezetőt és magyar tolmácsot 
• A látogatott helyszínekre a belépőjegyek árát 
• Ivóvizet a programhoz 
• 3 éjszakát a programban jelölt szállásokon 

 
Amit érdemes és javasolt magával hoznia: 

• Elegendő készpénzt az esetleges extra költségek fedezésére 
• Öltözéket, mely eltakarja a térdeket és a vállakat, ahogy a helyi szabványok megkívánnak 
• Kényelmes cipőt vagy szandált 
• Személyes gyógyszereket, amennyiben szükséges 
• Napszemüveget, kalapot, napfényvédő krémet, rovarírtó sprayt 
• Fényképező gépet és mobiltelefont 
• Igazolást a túráról 
• Személyes iratokat 

 
A program ára NEM tartalmazza:  
 

• További személyes költségeket, borravalót 
• A programban nem részletezett étkeztetést (vacsorát) 
• Programokat, melyeket nem részletez a program 
• További opcionális túrákat a nemzeti parkban 
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TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSAINK THAIFÖLDÖN 
 

 
 

Ez egy tényleg furcsa, a magyar utazási piacon szokatlan szintű és összetételű utazási szolgáltatás. Nem 
utazási iroda, nem helyi idegenvezetők magánvállalkozása, hanem egy igazi, globális utaztatási rendszer. 
Ezért nincs igazán korlátja, folyamatosan bővül. De mindig csak olyan uticélokkal, szolgáltatásokkal, 
amik  előzetesen már kipróbált, tesztelt és 100%-os biztonsággal ajánlhatók. 

 A Yourdestination (YD) évi sok-sok kedves utast fogad Thaiföldön is, már évek óta. Vállalkozásunk 1981 
óta van a piacon - és minden igyekezetünk ellenére - még mindig működik. 

Minden utunk, szolgáltatásunk közvetlenül nálunk is rendelhető, de a biztonság érdekében magyarországi 
utazási iroda partnereinknél is megvásárolható 

Ezeken felül – igazán egyéni – utasaink számára teljesen egyéni konzultáció, út és programszervezés, helyi 
magyar idegenvezetés is elérhető. Nemcsak kedves egyéni utazóink, hanem céges partnereink számára is. 
Részükre üzleti piac felmérő, MICE, kiállítási és konferencia szolgáltatásaink is elérhetőek. 

Mert mottónk egyszerűen ennyi: 

„Minden, ami Ázsia” 
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THAIFÖLD MAGYARUL ASSZISZTENCIA PROGRAM  

 

 
 

Az utóbbi évek több ezer magyar vendégével szerzett tapasztalataink és az ő javaslataik, kívánságaik 
alapján állítottuk össze ezt a programot. 
 

Amikor Ön összeállítja phuketi nyaralását, a rendelkezésére álló anyagi kerethez megfelelő legjobb szállást 
szeretné kiválasztani. Bizonyára érdeklődik a pihenés közben elérhető, az Ön érdeklődési köréhez legjobban 
illő kirándulások, programok egyéb szórakozási lehetőségek iránt is. Lehetőleg magyarul, de mindenképpen 
olyan nyelven, amit Ön megért. Ez eddíg rendben is van. De.. 
Biztosan gondolt már arra is, mi történik akkor, ha valami baj történik itt? 

• Eltűnik a szállásfoglalása, nem azt a szobát, szolgáltatást kapja, amit megrendelt… Egyszerűen a 
szállás nem olyan, amit a hirdetésben látott... 

• Megint csődbe megy valaki. Légitársaság, utazási iroda, törlik a járatot, egyebek...  
• Megbetegszik a gyerek, megfájdul a foga, kellemetlen éjszakákat tölt a mellékhelységben, mert evett 

valamit...  
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• A szomszédos hotelszoba "túlságosan multikultúrálissá" válik, és hallgathatja az orosz, kínai vagy 
indiai nyelvet vagy tánczenét egész éjszaka, ha akarja, ha nem... 

• A bérelt motornak, autónak nincs biztosítása, és elkapja a közúti ellenőrzés... 
• Eltűnik az útlevél, felszívódik valahol a kamera, kiürül a szobaszéf... 

 
Számos dolog történhet, és tapasztalataink szerint meg is történik utasaink egy részével. Szerencsére csak 
kevesekkel, de akkor is... 

Ezeknek a problémáknak a megoldására és a lehető legjobb nyaralás, pihenés, szórakozás 
összeállítására találtuk ki Thaiföld magyarul programunkat, ami igazából tartalmazza: 
 

• érkezési transzfert, az előforduló útlevél, poggyász problémák kezelésével együtt, 
 a szállás és a foglalás személyes, érkezés előtti ellenőrzését, szállodai bejelentkezés intézését, 

• helyszíni programkonzultációt és a program megrendelésének intézését, 
• 24 órás hotline telefonos elérést, 
• orvos biztosítását, kórházi kezelés esetén az orvosi tolmácsolást, 

segítséget rendőrségi problémák esetén (események bejelentése, jegyzőkönyv felvétele stb.)  

IGAZ RÉMMESÉK AZ ONLINE SZÁLLÁSFOGLALÁSRÓL 
 
Vendégeink legtöbbje számára a nyaralás remek élmény, de… Sokszor hallottunk keserű szavakat is… 
 
Ez nem az, mint a honlapján… 
 

A szállodai honlapok nem azért készülnek, hogy örök igazságokat 
hirdessenek, hanem, hogy eladják a szobáikat. A felsőkategóriás 
szállodáknál a kettő ugyanaz, mert gondosan odafigyelnek arra, hogy 
amit kitesznek az internetre, azt találják a látogatók is a helyszínen. 
 
 
 
 

 
Nem egészen így járnak el az alacsonyabb kategóriás szállások. Nem is 
tehetnek mást, mert itt rettenetesen erős a verseny.  
 
Tengerparti üdülőhelyeken mindig ellenőrízzük le, ha egyáltalán lehet, az 
„igazságot”, legalább is próbáljunk tanácsot kérni olyanoktól, akik már 
megfordultak a helyszínen. 
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Etnikailag szennyezett… 
 

Bármilyen jó is a szálloda, mindenképpen üzleti vállalkozás, 
ami abból él, hogy vendégeket fogad. Ezért nehezen tud 
ellenállni annak, ha egyszerre pár száz vendége érkezik, 
Oroszországból, Kínából, Indiából. Nincs velük semmi baj, 
csak annyi, hogy más környezetben szocializálódtak, mint az 
Európából érkező látogatók. Saját környezetükben, minden 
OK velük, de összekeverni őket más nációkkal nem a legjobb 
ötlet. 
Ha reggelizett már harákoló, köpködő és a reggeli jó 

minőségét hangosan böfögve méltató távol-keleti vendégekkel… 
 
Ha önkéntelenül is részt vett a szomszéd szobában hajnalig tartó vodkapartin, alvás helyett… 
Ha élvezte már néhány tucat indiai gyerkőc féktelen tobzódását a medence partján, miközben szüleik 
boldogan tömték magukba kézzel az uzsit… 
 
… gyorsan rádöbbenhet arra, hogy valahogy nem választott jól. 
 
 
Minden OK vele, de a környék… 
 

Az sem jó ómen, ha éppen nyaralása során - az egyébként tökéletes 
szálloda mellett - elkezdődik egy építkezés. A munkák mindig éjszaka 
folynak, mert a nappali 40 fokban ember a trópusokon nem dolgozik. 
Ez a helyzet gyakran zajos, a földgépek éneke pedig, amihez a 
cölöpverő gépek adják a ritmust, nem a legszebb altatódal… 
 
a „kötvezlen tengerpari” kifejezés is tud meglepetés okozni 
rendesen…” 
 

 
 
A vízlépcső 

 
Ez a világ minden táján kedvelt fogás az olcsó szállodáknál, amit online 
értékesítenek. Megérkezik a vendég a tengerparti szállodába, és a 
szabadkozó, sajnálkozó recepciós azzal fogadja, hogy: sajnos elnéztük a 
foglalást /az előző vendég megbetegedett, még két nap, amíg 
fertőtlenítjük a szobát / beázott, nincs másik… DE, természetesen a mi 
költségünkön szereztünk másikat, ami szebb is, drágább is... Máris 
átvisszük a kedves vendéget. Ezek az „első lépcsős szállodák a teljes 
kapacitásuk többszörösét szokták eladni szezononként. A felajánlott új 
szállás mindig jóval messzebb van a tengertől és olcsóbb kategóriás. A 
végeredmény mindig az, hogy a vendég valahol a világ végén köt ki a 

tengerparthoz képest, túlfizeti a szállást, és csalódik. 
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THAIFÖLDI IDEGENVEZETÉS MAGYARUL 
…és még egy csomó mindenféle… 

 
THAIFÖLDI PROGRAMCSOMAGJAINKRÓL… 
 

Szervezett útjaink és helyszíni programjaink jók és rugalmasak. 
Ennek ellenére akadhat néhány olyan probléma, ami sokat elvehet 
élvezeti értékükből és a végén jóval kevesebb élményt nyújthat 
Önnek, mint amire számított…. 
 
Ezek szervezett utak. Akármennyire is igyekszünk rugalmassá tenni 
őket, mindegyiknek van menetrendje.  A leírásokban részletezett 
programpontok mindegyikén végig kell mennünk, mert utasaink 
joggal várják el, hogy megkapják, amit megvásároltak. Ebből 
azonban az következik, hogy akkor is tovább kell mennünk egy 
helyről, ha Önnek nagyon tetszik, és még szívesen eltöltene ott pár 

órát és akkor is el kell töltenie egy bizonyos időt egy helyen, ha az nagyon nem jön be Önnek. 
 
Ezek csoportos utak. Igyekszünk úgy összeválogatni a csoportokat, hogy hasonló érdeklődésű, társadalmi 
kötődésű utasokat zárjunk csak össze. Ez azonban néha nem sikerül és pár utas „kilóg” a csapatból. Ilyenkor 
aztán a többiek szórakozás könnyen megkeseredik. Ez egyszerűen kivédhetetlen. 
 
 
PRIVÁT IDEGENVEZETÉSÜNKRŐL, AMI NEM IS (CSAK) IDEGENVEZETÉS… 
 

Thaiföld megismerése saját anyanyelvünkön – és önállóan, a 
csoportos programok kötöttségeitől megszabadulva -  a legszebb 
élmény! Ezért javasoljuk, éljen is a lehetőséggel, és válassza a mi 
magyar anyanyelvű privát idegenvezetésünket. 
 
Ha Ön idegenvezetőt fogad, nyilván azért teszi, mert érdekli a térség 
csodálatos kultúrája, másképpen és mélyebben szeretné megismerni 
azt, az Ön igényeire szabva, magyarul.  
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ÉS MÉG EGY FONTOS ÉRV… 

Egy rosszul előkészített utazás könnyen rémálommá válhat, főleg ha egy még 
ismeretlen távoli országba utazunk.  Azok számára, akik igazából ki szeretnék 
használni az utazás nyújtotta lehetőségeket, az egyéni utak szervezése helyi 
magyar idegenvezetővel az igazi megoldás. 

 
Alapvetően ennek az elképzelésnek megvalósításában segít thaiföldi privát 
idegenvezetési szolgáltatásunk. Munkatársaink segítenek egy „igazán" jó 
útiterv összeállításában.  Elintézzük a babra munkát is. Beszerezzük a 

szükséges vízumot (hosszabb idejű tartózkodáshoz), repülőjegyeket, és sok éves 
előzetes tapasztalataink alapján kiválasztott partnereinknél lefoglaljuk a 

szükséges szálláshelyeket is. Szükség esetén biztosítjuk a helyi közlekedést (transzfert), 
lefoglaljuk az előre kiválasztott kiegészítő programokat is. 
 
Aztán, ha megérkezik, szeretettel várjuk és kezdődhet Thaiföld igazi felfedezése! 
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