TAJLANDIA – podróż poślubna
Wybraliśmy dla Was luksusowe hotele, które przewidują zniżki, gratisy oraz specjalne pakiety
dla nowożeńców. Oto kilka przykładów:
hotel de la Paix 5* proponuje nowożeńcom:
- dekoracje z kwiatów i świec w pokoju,
- butelka szampana,
- zniżki na wiele hotelowych atrakcji (m.in. kolacja przy świecach,
lekcje gotowania itp.),
- godzinny zabieg spa dla par gratis (przy rez. willi na plazy na min.
5 nocy),
- codziennie bezpłatnie uzupełniany mini bar w napoje
bezalkoholowe i przekąski,
- voucher o wartości 2000 bht (ok. 50 eur) do wykorzystania na
hotelowe atrakcje,
- 10% rabat na zabiegi na twarz w spa oraz na jedzenie i lokalne
drinki.

hotel Conrad Koh Samui 5,5* zapewnia młodym parom:
- kwiatowe dekoracje w pokoju,
- śniadanie do łóżka w willi gratis,
- romantyczny thai grill na plaży,
- 20% zniżki na zabieg spa,
- darmowy transfer tam i z powrotem do Chaweng.

hotel Casa de la Flora 5,5* oferuje nowożeńcom:
- butelka wina i tort weselny,
- kwiatowe dekoracje w pokoju,
- 15% zniżki na zabiegi spa oraz dania z karty w restauracji "La
Aranya",
- 90 min. masaż aromaterapeutyczny dla par,
- drink powitalny i kosz owoców w dniu przyjazdu,
- codziennie uzupełniany minibar gratis,
- kolacja w restauracji a la carte "La Aranya".

hotel Cape Sienna Hotel & Villas 4,5* proponuje
nowożeńcom:
- dekoracje kwiatowe w pokoju oraz kosz owoców,
- zestaw tapas dla dwóch osób i kieliszek wina w "Vanilla Sky
Bar",
- kieliszek wina,
- godzinny zabieg spa dla par gratis,
- kolacja w restauracji "Plum" gratis.

Wasz idealny dzień na wodzie – zachód słońca na Koh Samui
Romantyczny prywatny rejs największym jachtem żaglowym w regionie Koh Samui:
"Red Baron"

Cena pakietu zawiera: transfer z i do hotelu do mariny, drink powitalny oraz koktajl dnia, kolacja na jachcie,
napoje bezalkoholowe, świeże owoce.

Wasz idealny dzień na wodzie – zachód słońca na Phuket
Niezapomniany, ekskluzywny rejs statkiem "Nikita" wzdłuż wybrzeża Phuket wraz z krótkim,
godzinnym przystankiem na przepięknej plaży Nuri.

Cena pakietu zawiera: - transfer z i do hotelu do mariny, koktajl z przekąskami o zachodzie słońca, kolacja na
pokładzie lub na plaży, nielimitowane napoje bezalkoholowe, przystanek na plaży Nuri (ok. 1,5 h).

