


Bilet de avion, taxe de aeroport, transfer privat, o excursie (one day trip
– James Bond Island) și 7 nopți cazare la unul din hotelurile alese.

Phuket, o oază de soare la răscrucea dintre ani

20
Decembrie

2021

30
Decembrie

2021

3
Ianuarie

2022

ZBORURI
20 DECEMBRIE 2021 

-
29 DECEMBRIE 2021

30 DECEMBRIE 2021 
-

08 IANUARIE 2022 

03 IANUARIE 2022
-

12 IANUARIE 2022
Orar de zbor Orar de zbor Orar de zbor

OTOPENI 21:30 (20 decembrie) 21:30 (30 decembrie) 21:30 (03 ianuarie)
ISTANBUL 23:50 (20 decembrie) 23:50 (30 decembrie) 23:50 (03 ianuarie)

ISTANBUL 02:35 (21 decembrie) 02:35 (31 decembrie) 02:35 (04 ianuarie)

PHUKET 16:00 (21 decembrie) 16:00 (31 decembrie) 16:00 (04 ianuarie)

PHUKET 22:00 (28 decembrie) 22:00 (07 ianuarie) 22:00 (11 ianuarie)
ISTANBUL 05:00 (29 decembrie) 05:00 (08 ianuarie) 05:00 (12 ianuarie)

ISTANBUL 08:30 (29 decembrie) 08:30 (08 ianuarie) 08:30 (12 ianuarie)
OTOPENI 08:50 (29 decembrie) 08:50 (08 ianuarie) 08:50 (12 ianuarie)



Cea mai mare insulă a Thailandei, Phuket, se află la 862 km sud de Bangkok, numită adesea „Perla Sudului”. Pe
cea mai populară insulă din sud se găsesc stânci de calcar, plaje cu nisip alb, golfuri liniștite și păduri tropicale.
În insula sunt numai două sezoane: cel ploios (din mai până în octombrie) și cel cald (noiembrie – aprilie). Cea
mai bună perioadă pentru vizite este din noiembrie până în februarie, când vă puteți bucura de cerul senin, de
briza proaspăta a mării și de apa cristalină. Temperaturile variază între 23°C si 33°C.



Link: https://www.bandaragroup.com/bandara-beach-phuket/index.html 

Bandara Phuket Beach Resort 4* 
(mic dejun)

Un hotel modern amplasat la plaja într-o zonă liniștită în
sudul insulei Phuket, în regiunea Cape Panwa-Khao Khat
Beach (în sudul insulei Phuket). Se poate ajunge ușor la
magazine, restaurante, atracții turistice. Designul
interior a fost inspirat din reciful de corali din Marea
Andaman.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer
privat, excursie de o zi și cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „deluxe balcony”) cu mic dejun, este,
în funcție de data plecării:

1.180 euro
persoană

Plecare din 
20 decembrie 2021

1.470 euro
persoană

Plecare din 
30 decembrie 2021

1.190 euro
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Dispune de multiple facilități, printre care: piscină
panoramică, restaurant á la carte cu specific local și
internațional, bar, recepție deschisă 24/24 ore. De
asemenea dispune de lift, bancomat. La nivel de servicii
oferă internet wifi în zonele publice, curățătorie sau
room service. În total are 114 camere.

Camerele „deluxe balcony” au o suprafață de 21-25 mp, decorate modern cu influențe locale, dispun de toaletă
cu cabină de duș, uscător de păr, aer condiționat, minibar (contra cost), seif, televizor, telefon și balcon. Oferă
acces gratuit internet wifi.

https://www.bandaragroup.com/bandara-beach-phuket/index.html


Link: https://www.merlinpatong.com/

Merlin Patong 4* (mic dejun) 

Un hotel modern amplasat lângă plajă (la cca. 50 m),
într-o gradină exotică, în cea mai renumită stațiune a
insulei, Patong Beach. Se poate ajunge ușor la magazine,
restaurante, atracții turistice.

Tarif:
Pretul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer
privat, excursie de o zi și cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „superior”) cu mic dejun, este, în
funcție de data plecării:

1.190 euro
persoană

Plecare din 
20 decembrie 2021

1.590 euro
persoană

Plecare din 
30 decembrie 2021

1.290 euro
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Ultima renovare datează din 2015. Dispune de multiple
facilități, printre care: patru piscine, două restaurante á
la carte cu specific local și internațional, restaurant tip
buffet, loybar, bar la piscină, cafenea, recepție deschisă
24/24 ore. De asemenea dispune de lift, bancomat. La
nivel de servicii oferă internet wifi in zonele publice,
curățătorie sau room service. În total are 448 camere.
Dispune de centru SPA și masaj.

Camerele superior au o suprafață de 31-35 mp, decorate modern cu influențe locale, dispun de toaletă cu
cabină de duș, feon, aer condiționat, minibar (contra cost), seif, televizor, telefon și balcon. Oferă acces gratuit
internet wifi. Au vedere spre piscină sau spre stradă.

https://www.merlinpatong.com/


Link: https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmb-phuket-marriott-resort-and-
spa-merlin-beach/ 

Phuket Marriott Resort & Spa Merlin 
Beach 5* (mic dejun) 

Un hotel modern amplasat la plaja într-o zona liniștită a
unui golf privat la marginea stațiunii Patong (zona
Tritrang). Se poate ajunge ușor la magazine,
restaurante, atracții turistice. Designul interior a fost
inspirat din modelele tradiționale locale. Vegetația
exotică a grădinilor completează perfect aerul de
vacanță.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer
privat, excursie de o zi și cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „superior lagoon pool view”) cu mic
dejun, este, în funcție de data plecării:

1.350 euro
persoană

Plecare din 
20 decembrie 2021

1.890 euro
persoană

Plecare din 
30 decembrie 2021

1.530 euro
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Dispune de multiple facilități, printre care: trei piscine cu
șezlonguri și umbrele, cinci restaurante á la carte cu
specific local și internațional, baruri, recepție deschisă
24/24 ore. De asemenea dispune de lift, bancomat. La
nivel de servicii oferă internet wifi în zonele publice,
curățătorie sau room service. În total are 414 camere.
Dispune de centru SPA și masaj.

Camerele „superior lagoon pool view” au o suprafață de 41-45 mp și au vedere spre piscină. Au paturi twin și
sunt decorate modern, dispun de toaletă cu duș, uscător de păr, aer condiționat, minibar (contra cost), seif,
televizor, telefon și balcon. Oferă acces gratuit internet wifi.

https://www.marriott.com/hotels/travel/hktmb-phuket-marriott-resort-and-spa-merlin-beach/


Link: https://www.bandaragroup.com/bandara-villas-phuket/index.html

Bandara Villas Phuket 5* (mic dejun) 

Un hotel elegant și modern amplasat la plaja într-o zonă
liniștită în sudul insulei Phuket, în regiunea Cape Panwa-
Khao Khat Beach (în sudul insulei Phuket). Se poate
ajunge ușor la magazine, restaurante, atracții turistice.
Designul interior a fost inspirat din reciful de corali din
Marea Andaman.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer
privat, excursie de o zi și cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „panoramic pool villa”) cu mic dejun,
este, în funcție de data plecării:

1.540 euro
persoană

Plecare din 
20 decembrie 2021

1.670 euro
persoană

Plecare din 
30 decembrie 2021

1.560 euro
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Este un complex de 33 de vile de foarte bună calitate,
toate orientate spre mare. Dispune de multiple facilități,
printre care: piscină cu șezlonguri și umbrele, două
restaurante á la carte cu specific local și internațional,
restaurant principal (buffet), bar, terasă, recepție
deschisă 24/24 ore. De asemenea dispune de magazin și
casă de schimb valutar. La nivel de servicii oferă internet
wifi în zonele publice, curățătorie sau room service.
Dispune de centru SPA și masaj.

Camerele „panoramic pool villa” au o suprafață de 51-60 mp, decorate modern, au balcon/terasă și piscină
privată cu vedere panoramică la mare. Dispun de toaletă cu cabină de duș, uscător de păr, aer condiționat,
minibar (contra cost), seif, cafetieră, televizor și telefon. Oferă acces gratuit internet wifi.

https://www.bandaragroup.com/bandara-villas-phuket/index.html


OBSERVAȚII:
DOCUMENTE NECESARE CĂLĂTORIEI: PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC VALABIL CEL PUȚIN 6 LUNI DE LA ÎNCHEIEREA CĂLĂTORIEI
SAU CARTE DE IDENTITATE VALABILĂ (exclusiv pentru destinații UE); TOȚI COPIII AU NEVOIE DE PAȘAPORT SAU CARTE DE
IDENTITATE;
La înscriere sunt obligatorii următoarele informații corecte: nume/prenume, data nașterii, număr document de călătorie (carte
de identitate sau pașaport), data de emitere și data de expirare a documentului de călătorie;
Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de călătorie să se modifice până la data plecării,
independent de voința agenției (cum ar fi: limitări ale capacitații de transport, restricții de vizitare pentru unele atracții turistice,
măsuri suplimentare de igienă și control al stării de sănătate, formalități vamale);
Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită de oficialitățile din țările vizitate, ca atare facilitățile camerelor sunt
conforme cu standardele locale;
Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi lăsați să iasă din țară: să
călătorească cu cel puțin un adult însoțitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i însoțește)
legalizat la notariat; adultul care-i însoțește, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinți, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să-l prezinte la frontieră; informații suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;
Persoanele care călătoresc cu copii sub 18 ani trebuie să dețină pe lângă pașaportul acestora și o copie a certificatului de naștere
al copiilor (este posibil ca autoritățile de la frontieră să o solicite); agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la
punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu;
Hotelul își rezervă dreptul de a solicita fiecărui turist o suma cash sau o copie a cărții de credit personale, ca garanție pentru
cheltuielile suplimentare ce urmează a fi făcute pe parcursul șederii; pentru anumite facilitați din hotel sau din cameră, hotelierul
poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la hotel solicitați recepționerului să vă informeze cu exactitate asupra lor;
Agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport în cazul în care valoarea acestora este schimbată de
compania aeriană; agenția nu este răspunzătoare pentru eventualele perturbări ale orarului de zbor;
În situația în care turistul achiziționează bilete de avion pe zboruri interne, iar acestea nu mai corespund noului orar de zbor al
cursei internaționale, agenția nu are obligația de a suporta eventualele diferențe de preț ocazionate de reemiterea biletelor pe
cursa internă;
Conform reglementărilor internaționale, serviciile de ghidaj în interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de către ghizii locali;
Politica de prealocare a locurilor în avion depinde de fiecare companie aeriană; la cerere, se pot furniza informații suplimentare
cu privire la acest aspect;
Agenția nu este răspunzătoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; în cazul în care aceste
situații nedorite apar, turistul are obligația de a depune personal plângere la organele competente;
Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale. Sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele și
pentru agenția Tour Operatoare.
Bacșișurile pentru prestatorii locali (tips) reprezintă o practică internaționala și nu sunt obligatorii;
În situația în care turistul are cerințe speciale, cum ar fi dar fără a se limita la: camere alăturate sau cu o anumita localizare,
meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare către prestatori, dar nu vor fi considerate confirmate decât în măsura
posibilităților de la fața locului;
Condițiile de comercializare sunt valabile în momentul înscrierii și se pot modifica în funcție de politica hotelierilor și a
companiilor aeriene;
Schimbarea perioadei, a hotelului sau a destinației este considerată anulare (cu penalizările aferente) și refacerea rezervării în
noile condiții de comercializare și de preț.
Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii.

FOARTE IMPORTANT:
Oferta este valabilă în limita disponibilităților și poate fi confirmată doar în momentul rezervării ferme.
Recomandăm încheierea asigurărilormedicale și STORNO.
Consultanții The Lounge pot personaliza oferta în funcție de cele mai exigente cerințe ale dumneavoastră.

Termene de plată:
• 60% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;
• 40% din prețul pachetului de călătorie cu minimum 30 zile înaintea plecării.

CONTACT
Telefon: +40770 511 004

Email: office@the-lounge.ro
Website: www.the-lounge.ro

Facebook: The Lounge

http://www.politiadefrontiera.ro/
mailto:office@the-lounge.ro
http://www.the-lounge.ro/
https://www.facebook.com/The-Lounge-105125595195730
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