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1. Odjezdy – čtěte pozorně! 
 

Thajsko – odlet bude upřesněn cca 14 dní před 
zájezdem. V pokynech k zájezdu budou také uvedeny 
váhové limity zavazadel pro leteckou přepravu. Let do 
Thajska bude s přestupem. 
Průvodce je se skupinou po dobu zájezdu v Thajsku, ke 
skupině se může připojit v Bangkoku a nemusí se 
skupinou letět stejným letem zpět. 
 
2. Doprava a trasa zájezdu 
 
Je na tomto zájezdu zajištěna místním mikrobusem při 
přejezdu na sever Thajska. Dále jsou v ceně zájezdu 
zahrnuty vnitrostátní přelety dle programu: Chiang Mai – 
Bangkok – Siem Reap – Bangkok. Částečně bude 
využita k přepravě i místní doprava. 
 
3. Ubytování 
 
Ubytování je na tomto zájezdu zajištěno 10-11x v  
hotelích ve 2lůžkových pokojích s vlastním 
příslušenstvím. Upozorňujeme, že ne ve všech hotelích 
lze zajistit pokoje se dvěma oddělenými lůžky, některé 
hotely mají pokoje pouze s velkými manželskými 
postelemi. 
WiFi je na hotelích většinou k dispozici, ne vždy je ale 
plně funkční. 
 
Příplatek: 1/1 pokoj – 3 400 Kč. Pro tento zájezd je 
povinný pro samostatně cestující klienty. 
 
4. Stravování 
 
V ceně zájezdu je zahrnuta 10-11x snídaně. Další 
stravování je zcela v režii každého klienta. 
 
Voda z kohoutku se nedoporučuje pít, ale na osobní a 
ústní hygienu je naprosto v pořádku. 
 
THAJSKÁ KUCHYNĚ – je moc dobrá, rychlá, levná – 
rozhodně není třeba dělat si zásoby jídla s sebou. 
Po celém Thajsku jsou sítě obchodů, které jsou otevřeny 
24h, kde je možno koupit vše základní. Ve větších 
městech jsou tyto obchody na každém rohu. 
Ovoce – všude na každém rohu koupíte čerstvé ovoce, 
které Vám oloupají, nakrájí. Hlavně se prodávají 
melouny, ananas, guava, mango, papája, banány… cena 
za kus nebo porci ovoce je mezi 20 – 40 Bahty.  
Po celém Thajsku fungují řetězce non stop otevřených 
supermarketů, kde je možnost nakoupit základní 
potraviny, nápoje, drogerii, léky atd.  
 
ORIENTAČNÍ CENY V SUPERMARKETECH – (v Kč) 
Voda 0,5l – 4Kč, Voda 1,5l – 8Kč, Ledová káva – 7Kč, 
Mléko – 7Kč, Jogurty – od 6Kč, Chleba (toustový nebo 
celozrnný) – 30Kč, Sýry – od 70Kč za balíček plátkového 
sýra – velice drahé, Salámy, párky – od 20Kč za balení, 
Mražená jídla, která ohřejí k okamžité konzumaci – od 
18Kč, Fanta, Cola, Sprite – 12Kč, Pivo od 0,33l – od 
18Kč – na místní poměry drahé (značky Chang, Leo, 
Singha), Víno – lahev od 150Kč – velice drahé (thajská, 

chillská, australská vína), Whiskey – od 100Kč výš, Hot 
dog, tousty, hamburger – od 15Kč,  
 
V RESTAURACI: 
Nápoje (voda, Cola, Fanta, Sprite) – 10 – 25Kč 
Ovocné mixované shaky – 20 – 30Kč 
Pivo, víno – od 30Kč výš 
Kuřecí polévky s vývarem a nudlemi – 25 – 50Kč (je to 
velká porce) 
Smažené nudle Pad Thai (s masem, zeleninou, tofu, 
vajíčkem, oříšky) – 25 – 50Kč 
Smažená rýže (s masem a zeleninou) – 25 – 50Kč 
Maso na různé způsoby v různých omáčkách – 50 – 
60Kč 
Maso na grilu – kousek 15 – 30Kč 
Kopička rýže – 10Kč 
Ryby a plody moře od 50Kč za 100g…předem se vše 
zváží, domluví se cena a až pak se vaří 
Zeleninové saláty – výborné z papáje nebo z manga – 40 
– 50Kč 
Palačinka s ovocem a čokoládou – 25 – 30Kč 
 
5. Důležité osobní věci 
 
Thajsko je velice civilizovaná země, lze všude koupit 
všechno (léky, potraviny, elektroniku, oblečení), za ceny 
většinou levnější, než u nás, proto není třeba si brát 
s sebou nějaké velké zásoby léků, jídla, pití nebo 
zbytečně moc oblečení… vše lze koupit na místě. 
 
Zásuvky jsou sice jiné, než v ČR, ale naše přístroje lze 
do zásuvky bez problémů zapojit, takže není třeba 
adaptér. 
 
S sebou doporučujeme: dvoje pohodlné boty na prohlídky 
(pro případ promoknutí, k čemuž v Thajsku dochází 
často), vhodné jsou i trekové sandály. Plavky, klobouk a 
brýle proti slunci, boty do vody, krém na opalování s 
ochr. faktorem, repelent. Deštník nebo pláštěnku, teplé 
oblečení (dlouhé kalhoty a mikinu na sever Thajska, při 
horším počasí zde mohou být teploty jen kolem 15°C) pro 
případ horšího počasí. 
 
Počítejte s tím, že vzhledem k teplotám přes 30 st. určitě 
budete potřebovat na každý den 1 tričko. 
Šortky, letní pohodlné boty, jedny zavřené boty, jedny 
dlouhé volnější kalhoty (na návštěvu některých chrámů), 
jednu košili nebo halenu s dlouhým rukávem (na 
návštěvu některých chrámu), lehčí větrovku na sever (v 
horách na severu bývá už trochu chladněji), pokrývku 
hlavy, sluneční brýle, plavky. 
Deštník nebo pláštěnku doporučujeme vždy nosit 
v batohu u sebe pro případ nenadálého deště, což je 
v tropech běžné. 
Pokud něco zapomenete, nezoufejte, v Bangkoku je tolik 
nákupních možností, že za pár korun si v podstatě 
všechno můžete během chvilky nakoupit!!!! 
Pokud si budete chtít nechat něco vyprat na Phuketu, 
abyste si toho nemuseli brát tolik, tak všude jsou 
prádelny, kde Vám za pár korun do 24h vyperou. 
 
Vzhledem k rovníkovému slunci doporučujeme vzít si 
ochranný faktor min. 30 a mazat se každý den před 
odjezdem na výlet, sluníčko dokáže pěkně spálit i ve 
stínu! 



V případě spálení lze v Thajsku koupit výborné gely 
z Aloe Vera, které jsou velice účinné. 
Opalovací krémy také koupíte v Thajsku v každém 
marketu nebo lékárně. 
Žádné speciální očkování pro cesty do Thajska není 
vyžadováno.  
Thajsko už dlouho není zasaženo malárií, proto není 
třeba brát jakákoli antimalarika. 
Doporučujeme včas před odletem se nechat naočkovat 
proti žloutence (pokud ještě nejste očkovaní), jiné 
očkování není potřeba. 
Bližší informace najdete na http://www.ockovani-
zahranici.cz/. 
Vhodný je účinný repelent, i do zásuvky, plus mast na 
štípance. 
 
Základní vybavení cestovní lékárničky: 
Paralen 
Ibalgin proti bolesti 
Endiaron na střevní problémy 
Kapky do očí (komu vadí prach nebo slaná voda) 
Sprej na rány – desinfekce 
Obinadlo 
Stahovací obvaz 
Náplasti 
Sprej proti komárům (ten opravdu hodně využijete) 
Mast na bodnutí hmyzem 
 
Léky dle potřeby klienta, které užívá denně - (nikdy tyto 
léky denní potřeby nebo inzulin nebalit do zavazadla, 
které budete odbavovat. V případě, že by zavazadlo 
nedorazilo, bývá velký problém všude v cizině sehnat 
stejné, nebo hodně podobné léky či inzulin, které užíváte. 
Vždy mějte vše při sobě v batohu nebo příruční tašce).  
 
Místní léky lze také zakoupit v místních lékárnách, které 
jsou skvěle vybaveny, za ceny stejné nebo nižší, než 
v ČR 
 
6. Zabalení zavazadel 
 
Doporučená zavazadla: kufr, batoh, brašna. Váhové 
limity zavazadel budou upřesněny v konečných pokynech 
dle letecké společnosti. 
 
7. Cestovní doklady 
 
Vízum: od léta r. 2011 je umožněn turistům vstup na 
území Thajska bez víza. 
Do Kambodži je nutné vízum, které lze objednat online, 
30denní vízum stojí 37 USD nebo se uděluje po příletu 
na všech mezinárodních letištích za poplatek 30 USD. 
 
V případě ztráty či odcizení pasu během zájezdu 
doporučujeme před cestou oscanovat stranu pasu 
s fotografií a osobními údaji a nechat si jí uloženou 
v mailu – v případě řešení vydání nového prozatímního 
pasu to usnadní ambasádě práci s ověřováním Vaší 
totožnosti. V elektronické podobě je to nejjistější, jak mít 
kopii pasu neustále k dispozici. 
Kromě scanu pasu určitě udělat alespoň 2 kopie pasu na 
papír. 
Vzít si s sebou pro jistotu 2 pasové fotografie. 
Napsat si několikrát číslo na blokace platební karty 
v případě krádeže. 

Při přihlášení na zájezd zkontrolujte platnost 
cestovního dokladu. Doporučujeme, aby platnost 
byla nejméně 6 měsíců po návratu.!!! Zkontrolujte 
před odjezdem, že máte svůj vlastní cestovní doklad 
při sobě!!! 
Cestování dětí zapsaných v cestovních pasech rodičů 
bylo možné pouze do 26. června 2012. Po tomto mohou 
moci děti vycestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním pasem.  
 
Do Thajska lze bezcelně dovážet věci pro osobní potřebu 
neobchodního charakteru v přiměřeném množství. Je 
zakázán dovoz a vývoz narkotik, obscénních materiálů a 
publikací. Mezi druhy zboží, jejichž dovoz a vývoz je 
omezen (tj. podléhá předchozímu schválení nebo 
povolení příslušných vládních úřadů) patří při dovozu: 
kosmetické výrobky (Public Health Ministry); při vývozu: 
starožitnosti, napodobeniny Buddhy (s výjimkou menších 
kusů běžně prodávaných u stánků) a náboženské 
předměty (Fine Arts Department, příslušné povolení 
většinou zajistí již prodejci), divoká a domácí zvířata jako 
např. ptáci, opice, kočky (Frostry Department nebo 
Livestock Department). 
 
V Thajsku je relativně bezpečno, krade se mnohem 
méně, než v Evropě, nicméně i tak člověk musí dávat na 
věci pozor a hlavně u silnice, kde snadno někdo na 
motorce někomu vytrhne tašku nebo kabelku z ruky. 
 
8. Pojištění 
 
Doporučujeme s sebou mít finanční rezervu pro případ 
uhrazení léků apod. na místě (proti dokladu pak 
pojišťovna v ČR tuto částku uhradí). 
Pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu. Je možno si 
ho připlatit společně se zakoupením zájezdu 
(nejpozději do tří dnů od sepsání smlouvy) v ceně  
1 350 Kč / os.  
Pokud si pojištění zakoupíte v naší CK, pak platí níže 
uvedené informace: 
Cestovní kancelář Mayer & Crocus má uzavřenou 
rámcovou pojistnou smlouvu s pojišťovnou UNIQA 
a.s.  
Kompletní podmínky pojištění najdete na 
www.ckmayer.cz/pojisteni nebo na požádání obdržíte 
knížku se všeobecnými pojistnými podmínkami v naší 
CK. 
Všichni naši klienti jsou pojištěni pod stejným číslem 
smlouvy. Číslo smlouvy je uvedeno na bílé kartičce 
pojištění, kterou obdržíte společně s pokyny nebo na 
letišti od průvodce. 
Pojištění zahrnuje (maximální plnění): 
Věková hranice pojištěných zákazníků není omezena. 
Pojištění léčebných výloh platí mimo území České 
republiky. Neplatí pro území toho státu, jehož je pojištěný 
státním občanem nebo má-li na tomto území trvalý nebo 
přechodný pobyt. 
- Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb v 
zahraničí do výše 5 000 000 Kč 
- Úrazové pojištění – 150 000 Kč v případě smrti 
následkem úrazu, 300 000 Kč v případě trvalých 
následků úrazu 
- Úrazové pojištění – nemocniční odškodné 
(hospitalizace v zahraničí) – 300 Kč / den 
- Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí 
osoby – 1 000 000 Kč 



- Pojištění zavazadel - 15 000 Kč / 5 000 Kč kus 
- Pojištění storna zájezdu (80%) - maximálně 80 000 Kč 
- Pojištění nevyužité dovolené – max. do 80 000 Kč 
 
9. Orientační ceny vstupného 
 
Thajsko má jako svojí měnu thajský Báth. 1 Báth je 
rozdělen ještě na 100 Satangů, což jsou nejmenší mince. 
Báthové mince jsou 1, 2, 5, 10 Bathů. Pak začínají 
papírové bankovky 20, 50, 100, 500, 1000. 
Kurz vůči koruně je už léta velice podobný – 100 Báthů 
je cca 75-80 Kč. České koruny v Thajsku směnit nelze, 
nejlepší je vézt si dolary nebo Eura. Lze měnit všechny 
hlavní světové měny za dobré kurzy, pouze se kur odvíjí 
od toho, v jaké hodnotě bankovky máte… čím menší 
hodnota, tím horší kurz. Nejjednodušší je proto mít 
hotovost stodolarových nebo 100 eurových bankovek. 
Peníze (dolary, Eura) nesmí být nijak poškozené, 
popsané, natržené apod., protože jinak je ve směnárnách 
nepřijmou a nevymění. Pro dolary dále platí, že 
bankovky nesmí být starší než rok vydání 1998. 
V Bangkoku hned při první společné cestě z letiště na 
Khao San Road jsou směnárny s velice dobrým kurzem. 
Případně je možné si peníze vyměnit hned na letišti po 
příletu. Posledních pár let dostanete za 100 Euro cca  
3 350 Báthů. 
Možnost vybírat i z bankomatů. Za výběr zaplatíte 
poplatek thajské bance 150 Bathů. 
 
Měnou v Kambodži je riel (KHR): 1000 KHR = 5,535 Kč 
(kurz k 30.11.2021). 
Angkor Wat – 2 denní vstup – 37 USD, 5 denní vstup –  
62 USD. 
Kambodža je levná destinace, ceny jsou zde o dost nižší 
než v ČR. Pitná voda stojí cca 20 Kč, nudle s kuřecím 
masem 50 Kč, trs banánů 30 Kč. 
 
Celková cena vstupného do všech areálů v Thajsku 
během programu + každodenní spropitné pro řidiče a 
průvodce činí cca 6 400-6 500 Bathů + vstup do 
Angkor Wat v Kambodži. Uváděné ceny jsou z října 
2020. Průvodce vybere první den od každého tuto částku 
v Eurech nebo dolarech, a po zbytek zájezdu bude platit 
všechny vstupy, což urychlí průběh programu. 
Připravte si, prosím, na vstupné částku 190 Euro / os. 
nebo ekvivalent v dolarech. 
 
V Thajsku je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté 
služby – nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní 
průvodci, recepční apod. - spropitné – bakšišné! Částka 
na bakšišné je již zahrnuta ve výše uvedené částce, 
kterou bude průvodce vybírat na začátku zájezdu a bude 
bakšišné rozdělovat v průběhu zájezdu za celou skupinu. 
 
10. Další informace 
 
THAJSKÉ MASÁŽE: 
Pokud máte rádi masáže, určitě si nenechte ujít tradiční 
thajskou masáž, nebo masáž ramen a hlavy, nebo 
nohou………během cesty budou příležitosti dojít si na 
masáž. Ceny za hodinovou masáž se pohybují mezi 200 
– 300 Bahtů (120 – 180Kč). 
 
MOBILNÍ SÍTĚ, INTERNET: 
V Thajsku jsou 2 hlavní důležití mobilní operátoři – TRUE 
a DTAC. Je dobré se předem u Vašeho českého 

operátora informovat, kolik budete platit za příchozí a 
odchozí hovory, sms, mms a datové služby (internet). 
Mms jdou většinou odesílat pouze přes síť DTAC. Pokud 
potřebujete hodně telefonovat z jakéhokoli důvodu, lze 
zakoupit i za pár korun thajskou simkartu na kredit. 
Po celém Thajsku je možnost jít na internet. Hodina je za 
40 – 60 Bahtů (cca 25 – 40 Kč).  
Většina hotelů a restaurací má už wifi zdarma. 
 
NA CO SI DÁVAT POZOR: 
Nikdy nikde nesahat Buddhovi na hlavu – hlava je 
v Thajsku posvátná – nebo ho při focení objímat - může 
z toho být velký problém. 
Nikdy se nenechte nikým zlákat za vidinou čehokoli do 
nějakého baru na skleničku… většinou pak platíte drahé 
pití nejen sobě, ale i několika slečnám, či mladíkům, kteří 
Vám začnou dělat společnost. 
Nikdy si nevozte ani nekupujte jakoukoli drogu 
(marihuanu) – v Thajsku jsou za užívání nebo jen 
vlastnění drog až doživotní tresty v nelidských 
podmínkách thajských vězení. 
Při nákupu na tržnicích musíte dobře smlouvat – zboží 
Vám bude nejdříve nabízeno za velkou cenu, lze jí někde 
až od dvě třetiny snížit. 
 
11. Počet klientů nutných k odjetí 
 
Zájezd se uskuteční v případě přihlášení alespoň  
15 klientů. Zájezd může CK zrušit minimálně 21 dní před 
odjezdem.  
 
Garant zájezdu:  
CK MAYER + CROCUS s.r.o. 
Heydukova 6, 180 00 Praha 8    
tel: 241 432 483, mob.: 777 845 575 
 
Pohotovostní mobilní telefon: 777 75 85 84 
slouží pro urgentní dotazy a změny v den odjezdu 
zájezdu a v nutných případech po dobu zájezdu. Veškeré 
ostatní dotazy volejte v pracovní době na výše uvedené 
pevné linky. 
 
Program zájezdu: 
1. den – Odlet do Bangkoku. 
2. den – Přílet do Bangkoku, ubytování. Tento den 
program v Bangkoku záleží na času příletu, památky  
mohou být navštíveny až další den. BANGKOK je 7-mi 
milionová metropole, kde poznáte lesk i bídu, spousty 
paradoxů, čtvrti plné moderních mrakodrapů, které se za 
rohem mění v zapáchající slam.  Z letiště okružní jízda 
městem, seznámení se s místní kulturou, návštěva 
nejstaršího chrámu ve městě WAT PO, nádherného 
khmérského chrámu WAT ARUN, místních trhů 
s ovocem a zeleninou, a ČÍNSKÉHO MĚSTA s chrámem 
WAT TRAIMIT s největší sochou Buddhy vytesaného 
z valounu zlata. Pozdě odpoledne odjezd na hotel do 
čtvrti SUKHUMVIT.  
3. den – Celodenní program v BANGKOKU – brzy ráno 
navštívíme nejkrásnější a nejpompéznější palác 
v Thajsku – ROYAL PALACE – královský palác 
s nejposvátnější soškou Buddhy v zemi. Poté si 
projedeme loďkou část řeky CHAO PHRAYA a jejích 
přilehlých kanálů. Odpoledne procházka po první 
baťůžkářské ulici KHAO SAN ROAD. Projížďka tuk tuky 



(místní motorizované tříkolky) ke krásnému chrámu WAT 
SAKET s vyhlídkou na Bangkok.  
4. den – Výlet na severozápad od hlavního města. 
Nejdříve zastávka v městečku MAEKLONG, které je 
známé svým trhem na vlakových kolejích, který se musí 
na chvíli uklidit, když projíždí vlak.   Poté známý 
PLOVOUCÍ TRH v  okolí městečka DAMNOEN 
SADUAK, kde si uděláme projížďku loďkami 
zemědělskou oblastí po zavlažovacích kanálech, po 
kterých dojedeme až na hlavní kanál, kde se vaří 
a obchoduje na loďkách.  Odpoledne se podíváme ke 
známému železničnímu mostu přes ŘEKU KWAI, 
proslaveného z knižního a filmového zpracování. Tento 
most byl jedním z klíčových bodů zásobovací železniční 
trasy mezi Bangkokem a Rangoonem (Barma), který 
v roce 1942 a 1943 stavěly tisíce válečných zajatců 
a místních civilistů pod dohledem japonských okupačních 
vojsk. Podmínky stavby byly drsné, proto zde více než 
polovina zajatců zemřela. Díky tomu tato trasa proslula 
jako Železnice smrti. 
5. den – Dopoledne se po cestě na sever Thajska 
podíváme do starého královského města AYUTHAYA – 
bývalé královské město zařazené na seznam světového 
dědictví UNESCO plné velkých chrámových komplexů, 
soch buddhů, které se více či méně dochovaly dodnes. 
Prohlídky chrámů Wat Phra Ram, Wat Phra Si Sanphet, 
Wat Mahathat aj. Dále pokračujeme do Lop Buri. 
Prohlídka LOP BURI – jedno z thajských nejstarších 
měst, nádherný příklad kmérského umění a architektury, 
chrámy podobné chrámu Angkor Wat. Dojezd na nocleh 
do oblasti Phitsanulok. Večerní procházka po nábřeží 
řeky Nan a místním nočním trhu. 
6. den – PHITSANULOK – prohlídka chrámu Wat Phra 
Si Rattana Mahathat na břehu řeky Nan, kde se nachází 
významná socha Buddhy z bronzu. Prohlídka města 
SUKHOTAI – klenot Thajska, historický park s mnoha 
chrámy. Pro svou nádheru a význam byl zařazen na 
seznam světového dědictví UNESCO. Chrám Wat Maha 
Dhat – hlavní královský chrám s 240 menšími pagodami 
a mnoho dalších. Přejezd na sever do Chiang Mai. 
7. den – Dnešní den začneme návštěvou dvou krásných 
chrámových komplexů v CHIANG MAI. Jsou to chrámy 
WAT CHEDÍ LUANG a WAT PHRA SINGH, kde 
poznáme starou chrámovou architekturu z doby 
království Lanna na severu Thajska. Poté si zajedeme za 
město do krásné a klidné venkovské krajiny, kde 
navštívíme vesnici udělanou jako skanzen thajských 
horských kmenů, kde nechybí ani proslulé ženy s žirafími 
krky. Odpoledne si prohlédneme sloní farmu s možností 
projížďky na slonech. Jako poslední zastávka bude 
chrám WAT DOI SUTHEP nacházející se v nadm.výšce 
1000 m.n.m.nad městem Chiang Mai. 
8. den – Den věnovaný horám severního Thajska.  
NÁRODNÍ PARK DOI ITHANON – s nejvyššími vrcholky 
až do výšky 2565 m, kam návštěvníci přichází pro 
udivující a úchvatné scenérie zahrnující mnoho 
vodopádů a bohatou divokou přírodu. Návštěva  vesnice 
kmene Karen, kde je krásný vodopád WACHIRATHAN, 
uvidíme plantáže kmene Hmong, kteří dříve pěstovali 
opium, a také navštívíme královské pagody. Dojedeme 
až na nejvyšší vrchol Thajska DOI ITHANON do výšky 
2.565 m.n.m., kde si užijeme příjemných 15 – 17 stupňů 
Celsia s vegetací deštného tropického pralesa. Večer 
návrat do Chiang Mai. 

9. den -  Přelet přes Bangkok do KAMBODŽI. Transfer 
do hotelu na ubytování. 
10. – 11. den – SIEM REAP – prohlídka památek 
z období khmérských říší, svého času nejmocnějších 
a nejskvělejších v jihovýchodní Asii.  Lokalita ANGKOR 
nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám, ale jedná se 
o pozůstatky desítek chrámů na mnoha čtverečních 
metrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme 
věnovat podrobné prohlídce této jedinečné lokality. 
Navštívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky 
v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, 
chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasu 
slonů a Terasu malomocného krále. Podrobně si 
prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT  
z 12. století atd. 
12. den – Přelet do Bangkoku a následně dle letového 
řádu do Prahy. 
13. den – Přílet do Prahy. 
 
Návštěva Kambodže může být z důvodu lepšího letového 
spojení přesunuta i na začátek zájezdu. Počet noclehů 
záleží na časové návaznosti letů. 
 


