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VRHUNCI POTOVANJA

VEČ PA SPODAJ V PODROBNEM OPISU PROGRAMA

težko je izbrati enega, saj bo vsak dan zgledal kot vrhunec potovanja:

Čudoviti praznik praznik Loy Krathong.

Najboljša in raznolika redno nagrajena Tajska kulinarika.

Pristen vpogled v življenje domačinov.

Lokalna plavajoča tržnica in tržnica na železniških tirih, kjer vlak še vedno vozi.

Zgodovinski most čez reko Kwai in vožnja z vlakom po železnici smrti.

Odmaknjeno pleme, kjer živijo povsem svoje življenje.

Nagajivo mesto opic in največji Tajski Buddha z 92 metri višine.

»Lebdeči« tempelj na vrhu gore - TOP skrita Tajska destinacija.

Posebna večerja na morju na luksuzni ladji ... in še mnogo več.

Potovanje: TAJSKA OD A DO Ž




“Bonbonček” potovanja: čudoviti 
praznik/festival LOY KRATHONG



28. 10. PETEK

Let na Tajsko

30.10. NEDELJA

Po zajtrku nas pobere osebni voznik VIP minivan-a. Osebnega VIP voznika imamo 
zato, da se bo prilagajal samo nam. S tem bomo videli in doživeli precej več kot bi 
sicer in tudi sama vožnja bo prijetnejša.

Obiščemo tržnico na železniških tirih. In najboljše na tej tržnici je, da vlak še vedno 
redno vozi. Dobili bomo velike oči ob pogledu, kako vlak drvi mimo (in nad) vseh 
stojnic. Seveda bomo tam ravno ob pravem času.

Naslednji obisk je plavajoča tržnica. Raj za brbončice in raj za vse ljubitelje lepih 
scen. Fotografski navdušenci se boste tukaj (kakor že na prejšnji) počutili kot v raju. 
Vsekakor je ta obisk idealna priložnost, da ustvarite novo profilno sliko Facebook-a. 
In ker bo naše celotno potovanje tudi neke vrste kulinarično potovanje, plavajoča 
tržnica ne bo razočarala. S težavo (s kakšnim kilogramom več) bomo sedli v naš 
minivan .

29.10. SOBOTA

Dopoldanski prihod v Bangkok.

Aklimatizacijski dan. Sprehod po 
okolici hotela. Najprej se okrepčamo z 
odličnim Pad Thai-jem tako kot to na 
Tajskem počnemo – na ulici. 
Privoščimo si masažo - tudi na ulici in 
že takoj se vživimo v tajsko vzdušje. 
Prvi dan sicer ne bomo pretiravali z 
aktivnostmi. Spoznamo se, naredimo 
še zadnji “bojni plan” za naslednje dni 
… pred spanjem pa po želji steče po 
grlu najljubša osvežilna pijača, da po 
letu na Tajsko in ob časovni razliki 
boljše zaspimo.



Vrnitev v Bangkok in osvežitev v hotelu.

Prost večer za vaše želje. Na vsaki lokaciji tekom celotnega potovanja bo še preveč 
aktivnosti na voljo. Predlagam vam, predlagate lahko tudi vi in skupaj najdemo 
najboljšo rešitev. Ta večer predlagam obisk stolpnice in bara na njenem vrhu. 
Vrhunski ambient in nori razgledi.

Če bo še energije, se lahko po vrnitvi zažura v kakšnem baru / klubu ali pa posedite 
ob poslušanju glasbe v živo. Tajska živi dan in noč. Majhna skupina smo, 
prisluhnemo vašim željam.

31. 10. PONEDELJEK

Po zajtrku nas prevzame naš voznik minivan-a.

Prvi postanek je v mestu opic. Nagajiv sprehod bo tole. Spoznamo tri opičje tolpe, 
ki živijo v sožitju z domačini. Povsod so. Ker so zelo radovedne po naravi, popazimo 
na naše osebne stvari, da si česa ne sposodijo. Ne boste prvi, če se vam to zgodi.

Naslednji postanek je pri najvišjem Buddhi na Tajskem, ki je bil postavljen v čast 
najbolj priljubljenemu tajskemu kralju RAMA 9. Skoraj 100 metrov meri v višino. Ob 
tem še spoznamo Budistično podzemlje. Presenečeni boste nad prikazanim in 
verjetno vam bo postalo jasno, zakaj so Tajci tako pozitivne in vesele narave.

Zadnji obisk ta dan je v bivšem glavnem mestu Ayutthayi. Nekoč je bilo mesto eno 
največjih mest na svetu in dom razkošnih templjev in kraljevih palač. Danes je to 
manjše mesto in dom največjih tajskih ruševin. Burmanci so v napetih časih pustili 
za sabo pravo razdejanje. Ogledamo si ga.



Dan zaključimo v stilu. Večerjo si omislimo na zelo simpatični nočni tržnici. Do 
hotela se nazaj odpeljemo z ladjico po reki, kjer smo deležni čudovitih nočnih 
razgledov na mesto še iz te drugačne perspektive.

1. 11. TOREK

Zajtrk, nato pa se zapeljemo z minivan-om v kruto preteklost. Ogledamo si 
znameniti zgodovinski most čez reko KWAI, za piko na i pa se zapeljemo z vlakom 
po razgibani t.i. železnici smrti. Da dobimo boljši občutek, kako železniški tiri 
zgledajo od blizu, se po najzanimivejšem delu tudi sprehodimo.

Ustavimo se v muzeju železnice smrti. Spoznamo preteklost, kjer se je v treh letih 
gradnje zgodilo marsikaj.

Namestitev v hotelu. Sproščen večer je pred nami. Mestno džunglo visokih stolpnic 
Bangkoka zamenjamo za povsem drugo okolje.



2. 11. SREDA

Po zajtrku se odpeljemo naprej proti meji z Myanmar-om. Sledijo kraji, ki jih ne 
bomo pozabili. Sprehodili se bomo po najdaljšem ročno zgrajenem lesenem mostu 
na Tajskem. Glomazen je. Scena reke, ribiške vasice, šibajočih čolnov ter mosta 
pričara čarobne razglede.

3. 11. ČETRTEK

Ne bo manjkalo presenečenj na našem celotnem potovanju. Zgodaj zjutraj 
vstanemo in se sprehodimo po mostu in vasici, kjer bomo opravili vsakodnevni 
jutranji obred z menihi. Predali jim bomo hrano. Moon pleme je znano po posebnih 
oblekah in obraznih barvah. Zna se zgoditi, da bomo kakšen tipičen vzorec na 
obraz dobili tudi mi.

Zajtrk, nato pa počasi po slikoviti poti nazaj proti Bangkoku z vmesnimi postanki.

Pretegnili bomo noge in se osvežili v slapu. Takšna prava tajska lokacija je tole in 
tudi mi se bomo prelevili v Tajce in skočili v vodo skupaj z njimi.

Okoliš pobližje spoznamo z vožnjo s čolnom po reki, kjer najdemo mnogo 
starodavnih zdaj zapuščenih templjev, ki jih je voda poplavila. Odvisno od gladine 
vode se bomo pri katerem tudi ustavili in sprehodili. Spoznamo življenje, kot si ga v 
sanjah ne znamo predstavljati.

Spoznamo tudi kulinariko tega območja, ki bo spet nekaj novega. Opazen bo vpliv 
Myanmar-a, saj večina teh ljudi izvira in goratih obmejnih območij.

Nemestimo se v osrčje Moon vasice ter se pomešamo med domačine. Po želji se 
lahko zvečer sprehodimo čez most na nočno tržnico.



Zadnji postanek pred Bangkok-om, kjer se osvežimo in okrepčamo, bo v kafiču s 
prekrasnim razgledom med riževimi polji.

Namestitev v hotelu in osvežitev po dolgem dnevu in precej prevoženih kilometrih.

Prost večer. V okolici lepega hotela je na voljo prav vse za vse okuse. Lahko se 
spočijete na vrhu v hotelskem bazenu. Lahko poiščete v okolici hotela prijeten 
kotiček ob hrani in pijači. Kdor bi se rad zabaval, je s kratkim sprehodom na voljo 
najbolj znamenit predel nočnega življenja v Bangkoku, kjer se lahko dan zaključi 
zjutraj . Predlagam sprehod po okolici, da se načudimo vsemu dogajanju.

4. 11. PETEK

Po zajtrku sedemo v minivan in nato prvič zagledamo morje. Tri dni bomo namenili 
morskemu oddihu.

Prvi postanek izkoristimo za skok v morje. Prijalo bo. Par uric se ne premaknemo 
nikamor.

Laserska slika Buddhe, ki je vgravirana v skalo, meri 109 metrov v višino in 70 
metrov v širino. Na poti nazaj proti hotelu se bomo ustavili in pogledali kako zgleda 
v živo.

Kosilo bo tokrat ekstra posebno, saj se bodo okrog nas sprehajali sloni. Pa še 
kakšna eksotična žival. Ste si morda od nekdaj želeli, da vas slon ovije z rilcem in 
dvigne? Zakaj pa ne, ta dan lahko uresničite vaše želje.



Namestitev v hotelu in osvežitev.

Proti večeru se odpravimo na ladjo, kjer si privoščimo luksuzno večerjo. Tudi 
razvajati se je potrebno. Zaslužimo si. In to bomo počeli na način, da nam bodo 
doma v Sloveniji znanci malce zavidali, ko bodo videli fotografije. Pričakala nas 
bosta koktejl in hišna (ladjina) specialiteta.

Prost preostanek večera za vaše želje oz. počitek.

5. 11. SOBOTA

Po zajtrku s trajektom na bližnji otok in prost dan za odklop. Poiščemo pravi kotiček 
na nas in se damo na OFF.

Popoldanska vrnitev v hotel in osvežitev.

Prost večer. S kratkim sprehodom bo v okolici hotela dogajanja za prav vse okuse. 
Vi izberete, mi pa pomagamo pri izbiri s predlogi.

6. 11. NEDELJA

Po ne prehitrem zajtrku je čas za odkrivanje najlepših trendi kotičkov ob obali. 
Razvajali se bomo ob hrani in pijači na zelo fotogeničnih lokacijah, kjer se zadržuje 
predvsem mlajši del tajske populacije in vsi tisti, ki se radi pohvalijo na socialnih 
omrežjih s fotografijami. Spoznamo še en del Tajske. Zelo všečen del.



Večerja. Za poslastico si privoščimo najboljši sticky riž v mestu. Nekaterih stvari se 
ne gre naveličati. Tole je ena izmed teh stvari. Hvaležni nam boste.

Sledi nočni premik na sever Tajske. In to storimo s spalnim avtobusom najvišje First 
Class kategorije. Prebudili se bomo v povsem drugem svetu. Tudi z raznovrstnimi 
prevozi spoznavamo tajski živ-žav. Počutili se bomo kot v poslovnem razredu na 
letalu, še stevardeso bomo imeli.

7. 11. PONEDELJEK

Jutranji prihod v Lampang. Najprej nam bo padlo v oči, da smo tam edini tujci. Prišli 
smo v najboljpristne tajske kotičke, kjer življenje živijo v svojem ritmu.

Sprehodimo se po lokalni jutranji tržnici ter si naberemo kakšno sadje, nato pa na 
zajtrk.

Pijača dobrodošlice, nato pa sledi mini kuharski tečaj. Skupaj z domačini bomo 
kuhali tako kot to oni počno. To pomeni, da ne bomo vedno za kuhalnikom. Za 
kakšno sestavino se bomo sprehodili po okolici z mačeto v roki. Zabavno bo.

Po obilni in tipični tajski večerji sledi pot v mesto in nastanitev v hotelu. Osvežitev in 
prost preostanek večera.

Iz najbolj pristnih kotičkov v še bolj pristne kotičke nas bo zapeljala pot, saj sledi 
naslednji obisk pri Homestay Baan Seb and Bua na podeželju, kjer bomo obdani z 
riževimi polji s pogledom na hribe nacionalnega parka v ozadju.



8. 11. TOREK

Zajtrk, nato pa nas pobere nov osebni voznik VIP minivan-a.

Prvi postanek bo v nacionalnem parku, kjer si v naravnih izvirih tople vode skuhamo 
jajčka. Nič ni tako kot se sliši. Tudi okopali se bomo tako kot Tajci to počno. Zeloo 
lep in sproščujoč park.

V centru mesta bo veliko dogajanja na ulicah in ob reki, saj je čas za najlepši praznik 
v letu. Pridružili se bomo domačinom in spustili naš Krathong v reko. Priča bomo 
neverjetno lepim kulisam.

Pot v hotel, osvežitev ter večerja.

Ta dan tudi osvojimo eno izmed TOP skritih tajskih lokacij v še enem nacionalnem 
parku. Goro s pagodami in templjem na vrhu. Že sama vožnja s 4krat4 pick-upi, ki 
nas pripelje tik pod vrh, je nekaj posebnega. Sledi pol urni trekking do vrha ... na 
samem vrhu pa smo poplačani za vsako kapljico znoja. Neverjetni so menihi, kje vse 
postavljajo templje.

Zajtrk, nato pa se z voznikom VIP minivan-a odpravimo proti Chiang Mai-ju. 
Natančneje na hrib v nacionalni park Doi Suthep – Doi Pui.

Prvi postanek je v najbolj svetem templju na severu. Na praktičen in zanimiv način 
spoznamo, kaj kakšna stvar v templju pomeni. Če bomo imeli srečo, nam bodo 
menihi pripravili krajši obred. Sam tempelj je čudovit, lep pa je tudi razgled na 
mesto.

9. 11. SREDA



Naslednji postanek je v vasici Hmong plemena. Sprehodimo se po vasici, kjer je 
lepa priložnost za nakup kakšnega spominka. Obisk vasice bomo začinili z ogledom 
botaničnega vrta, kjer se bomo preoblekli v tradicionalne obleke plemena. 
Nasmejali se bomo samemu sebi in ustvarili kakšno veselo fotografijo.

Prvi postanek ta dan bo na lokalni tržnici. Tržnice so velik del tajskega življenja in 
spoznali bomo, zakaj je temu tako. Poskusimo kakšno novo stvar. Poznate durian? 
Po tem dnevu vam ne bo šel iz glave, haha. In ker vemo, da ste si vedno želeli 
spoznati, kakšen okus imajo leteče mravlje, kobilice in beli debeli črvički, vam bomo 
dali možnost, da to spoznate.

Prihod v nov nacionalni park sredo bujne džungle. Nadanemo si kopalno opremo in 
gremo plezat po slapu. Ja, prav ste prebrali. Nora lokacija, kjer prebudimo otroka v 
sebi in si damo duška.

Za piko na i dneva pa se odpravimo na jezero, kjer na plavajočih bambusovih hiškah 
v pravem tajskem stilu uživamo ob vhunski hrani in razgledu.

Sledi vkrcanje na nočni spalni vlak in pot v Bangkok. Izkusimo še eno obvezno stvar 
na Tajskem. Super doživetje.

Po zajtrku nas pobere naš taksist.

Vrnitev v mesto in osvežitev. Večer preživimo ob čudovitih kulisah praznika Loy 
Krathong. V zrak se bo spustilo na tisoče lampijončkov. Tudi mi jih bomo in hkrati 
spoznamo, s kakšnim namenom se lampijončki sploh spuščajo v zrak.

10. 11. ČETRTEK



Odložimo stvari v hotelu. Nato sledi izlet s čolnom med življenja polnimi vodnimi 
kanali mesta. Za konec spoznamo še en nam povsem nov svet življenja Tajcev. 
Presenečeni bomo, kako kontrastno mesto je Bangkok.

Za zaključek našega potovanja pa stari del Bangkoka. Ogledali si bomo največjega 
ležečega Buddho v zelo lepem kompleksu, nato pa še Tempelj vzhajajočega sonca. 
Pravi umetnini sta oba. Če bo še ostalo kaj prostora na spominski kartici 
fotoaparata oz. telefona, je velika verjetnost, da ga po teh obiskih ne bo več.

Za finale pa vožnja z vedno zabavnimi in hitrimi TUK-TUK. Zapeljali nas bodo do še 
ene tajsko kaotične destinacije – Kitajske četrti. Če ste slučajno mislili, da po vseh 
teh dnevih ni več ostalo kaj novega za poskusiti in videti, se motite. Prepustimo se 
dogajanju.

Za zaključno dejanje najdemo kotiček, kjer se ob hrani in pijači spomnimo vseh 
dogodivščin, ki so za nami. Veliko jih bo. Kar ne bomo morali verjeti, kaj vse smo 
doživeli v teh dveh tednih. Hkrati pa že bomo z enim očesom gledali na koledar, 
kdaj se spet srečamo na Tajskem.

Jutranji prihod v BKK. Tokrat se namestimo na takšni lokaciji, da bomo naslednji dan 
imeli enostavno in hitro pot do letališča z javnim prevozom.

11. 11. PETEK



Če bo dopuščal čas (glede na uro leta proti Sloveniji), lahko pred letom v 
dopoldanskem času po želji izvedemo še kakšen dodaten ogled. Veliko stvari je še 
ostalo za raziskati.

Let proti Sloveniji.

12. 11. SOBOTA

PRIPRAVE IN NAPOTKI ZA POTOVANJE

Je vaš idealen dopust v razkošnem All Inclussive velikem resortu in poležavanje dan 
za dnem na plaži? Potem to potovanje ni za vas. Ne morete preživeti dneva brez 
burgerja ali pice? Tudi v tem primeru za vas to potovanje ni.

Za koga pa je to potovanje? Za vse vas, ki ste radovedni in pripravljeni, da doživite, 
vidite in okusite nekaj novega, lepega, drugačnega v veseli, sproščeni, spontani in 
nasmejani družbi. Naredili si bomo unikatno in nepozabno potovanje, od katerega 
boste odnesli spomine, za katere si niste mislili, da sploh lahko obstajajo.

Skupina bo štela največ 8 popotnikov. Zakaj 8? Da ohranimo vzdušje, ki se ob večjih 
skupinah rado porazgubi. Posvetili se vam bomo maksimalno zato, da boste od 
potovanja odnesli največ. Unikatna pristna tajska izkušnja v najlepši obliki.

Kaj in kako spakirati za potovanje? Potovanje je najbolj prijetno in primerno z 
nahrbtnikom, da ostanemo čimbolj mobilni in da si pot naredimo čimbolj lahkotno. 
Priporočamo, da spakirate minimalno oblačil. Pralnic perila je na Tajskem ogromno. 
Hitra in ugodna so. Na Tajskem ni potrebe, da smo šerpa.

Vabljeni samski, poročeni, prijatelji, pari, mladi, mladi po srcu, ljubimci... Vsi skupaj 
se bomo zlili v enoprijetno skupinico in skupaj bomo zapeljali našo zgodbo skozi 
vsakodnevne raznolike dogodivščine na sproščen in zabaven način.

Potovanje je aktivne narave. To pomeni, da bomo doživeli ogromno različnih stvari. 
Vsak dan bo na sporedu nekaj novega, povsem drugačnega. Ker bodo z nami naši 
osebni vozniki, potovanje kljub vsemu ne bo prenaporno, saj se bodo posvetili samo 
nam. Odšli bomo na točno tiste lokacije, kamor bomo mi želeli in ostali tam kolikor 
dolgo nam bo všeč. Trasa je izpeljana krožno in optimizirana tako, da maksimalno 
izkoristimo čas, ki ga imamo na voljo. Seveda bo čas tudi za sprostitev.

Kot vsa naša potovanja bo tudi to neke vrste kulinarično potovanje. Tajska hrana je 
ena izmed najboljših na svetu. Tajska ulična hrana je redno na prvih mestih v 
svetovnih izborih. Spoznali bomo, zakaj je temu tako.

Na poti se bomo naučili osnov tajščine. Zabavno je in koristno.



Mi poskrbimo za vse. Poznamo stvari. Na vas je, da uživate, mi poskrbimo za ostalo, 
lahko nam zaupate.

Če redno jemljete zdravila, jih vzamite zraven, ostalo ni potrebe. Če bi slučajno kaj 
potrebovali, se dobi tam v lekarnah.

Pred odhodom javite svoji banki, da greste na potovanje na Tajsko, da vam ne 
zaklenejo bančne kartice.

Viza do 30 dni za nas Slovence ni potrebna.

Med potovanjem vas ne bomo utrujali s podatki iz Wikipedije. Tajsko spoznavamo 
na terenu med in z ljudmi (domačini) in ob različnih zanimivih in raznolikih 
aktivnostih ter ogledih.

Zakaj ime potovanja Tajska od A do Ž? Ker boste spoznali Tajsko kot je drugi ne. 
Tajsko od A do Ž z vsemi “bonbončki”, ki potovanja delajo najlepša.

Kakšno presenečenje pa še pustimo za Tajsko.

VKLJUČENO V PROGRAM:

Vsa prenočišča po programu:

Če potujete sami in je želja po lastni sobi (potrebno je doplačilo stroška sobe), to 
prav tako poveste ob rezervaciji. Oboje se, če je le možno, uredi.

Vse sobe imajo klimatsko napravo in lastno kopalnico.

Prenočišča so dobro ocenjena s strani gostov.

Nahajajo se na odličnih lokacijah, ki so hkrati najbolj primerna našemu programu.

Spi se v dvoposteljnih sobah. Če je želja po enoposteljni sobi, to poveste ob 
rezervaciji.

Hrana:

zajtrk: 3 krat

kosilo: 1 krat

večerja: 2 krat



Vsi transporti po programu.

1 krat tajska masaža (60 min.)

Vse aktivnosti po programu, vsi vstopi v nacionalne parke po programu ter vse 
vstopnine po programu.

Vse potrebno za jutranji obred predaje hrane menihom.

Vožnja s čolnom med potopljenimi templji in vasicami.

Večerni vstop na luksuzno ladjo + koktejl ter specialiteta ladje.

1 krat izposoja tradicionalnih oblek Hmong plemena.

Mini kuharski tečaj.

1 Kratong in 1 Lampijonček.

Izlet s tipičnim tajskim čolnom po mestnih kanalih Bangkoka.

Slovensko spremstvo na Tajskem.

Dodatni lokalni vodiči tam, kjer je to potrebno.

Povratna letalska karta na Tajsko.

Priporočamo turistično zavarovanje za čas potovanja.

DOPLAČILA:

Ostala hrana in pijača. Tam smo, da svetujemo tekom cele poti, kaj izbrati. Greh bi 
bil na Tajskem vsako jutro naročiti ameriški zajtrk  . Poznamo najboljše lokacije in 
poiščemo jih skupaj.

Okviren znesek doplačila - če jemo 3 krat na dan v lokalnih restavracijah in si 
privoščimo kakšen smootie na dan, je cca 110/120 EUR.

DOPLAČILA NA LICU MESTA:



Dodatne masaže. Tudi tukaj vam lahko svetujemo, da boste izbrali najboljšo možno 
masažo.
Prevozi in dejavnosti izven programa. Če se odločimo za skupno aktivnost izven 
programa, pokličemo taksi, se dogovorimo za ceno in skupaj poravnamo plačilo.

Osebni izdatki, šoping.

Plesni nastop lokalnih deklet ob večerji v Baan Seb And Bua, ki prikažejo 
tradicionalne severno-Tajske plese. Po nastopu lahko preverite kako gibčni ste v 
bokih ob teh novih ritmih tudi vi – 1000 bahtov na nastop / 125 bahtov na osebo – 
cca 3,50 EUR.

MOREBITNA DOPLAČILA NA LICU MESTA:

CENA 16 dnevnega programa: 
28.10. (petek) – 12.11.2023 (sobota)



Program: Tajska od A do Ž – s 
festivalom LOY KRATHONG

Osem oseb v skupini:

cena na osebo: 1299 EUR + povratna 
letalska karta na Tajsko

vsaka oseba manj v skupini: + 69 EUR 
na osebo

minimalno št. oseb v skupini je 5.

Ob rezervaciji se plača akontacija 30% zneska. Akontacija se uporabi za najbolj 
nujne rezervacije programa. Akontacija se ne vrača. Preostanek zneska se poravna 
vsaj teden dni pred odhodom na Tajsko.

Program se lahko zaradi nepredvidenih razmer v času potovanja na licu mesta 
ustrezno spremeni.

Bi želeli podaljšati dopust? Bi si recimo 4/5 dni želeli preživeti v resortu na plaži, kjer 
poležavate pod palmo, srkate koktejle, se predajate spretnim prstom tajskih maserk 
in uživate v sončnih zahodih in tvegate sladkorno bolezen? Lahko vam pripravimo in 
organiziramo vse potrebno za vašo pot, da brez skrbi in brez stresa v lastni režiji 
dokončate dopust. Kontaktirajte nas.

Kot prvi skupaj z vami že od leta 2016 odkrivamo Tajsko, kot jo poznajo in vidijo 
Tajci. Najlepši miks unikatnih in pristnih tajskih kotičkov in okusov med in z 
domačini, pomešan z najbolj popularnimi turističnimi atrakcijami, ki si jih je potrebno 
obvezno ogledati. Skupaj 16 dni nepozabnih doživetij.

Tajska od A do Ž.

Se vidimo na Tajskem, SA WA DEE KAP.

Elektronski naslov: info@agencija-playa.com

Telefon: 02 292 60 04



Agencija Playa d.o.o.


Puhova ulica 21


2250 Ptuj


Telefon: 02 292 60 04


Email: info@agencija-playa.si


