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KOH SAMUI BALAYI PAKETLERİ 
 

 

 
 

 
 

 
Otel transferleri 

- Tarifeli Havayolları ile gidiş geliş uçak biletleri 
- 5 gece seçilecek otel ve oda cinsine göre konaklama 

- Samui havaalanı – otel arasında transferler 
- TÜM VERGİLER ve SERVİS BEDELLERİ (Ek masraf yok!) 

Fiyatlar iki kişilik odada KİŞİ BAŞI dır. 

World Travel Service’in tüm paketlerinde transfer ücretleri fiyatlara dahildir. 
Koh samui’ye indiğinizde karşılanma hizmetiniz ve otel ulaşımınız için hiçbir ekstra ücret 
ödemezsiniz. 

 
Vergi uygulamaları: 

World Travel Service’in tüm paketlerinde vergi bedelleri fiyatlara dahildir. 

 

Fiyat bilgileri: 

Listedeki fiyatların seçilecek otel ve oda cinsi etkenlerine göre değişiklik göstermekte olduğunu 
görebilirsiniz. Bu seyahat için ayırdığınız bütçe ve aradığınız otel kriterlerine göre otel ve oda cinsi 

seçimi yapabilirsiniz. 
 

Seyahat etmek istediğiniz tarih; otellerin oda cinslerinin altında belirtilen tarih aralıklarından 
hangisine denk geliyor ise paket fiyatı bütçeniz karşısındaki fiyat olacaktır. 

 

Fiyatlar ilgili havayollarının en düşük fiyat sınıfları ile planlanmıştır. Talep edeceğiniz tarihlerdeki uçak 

fiyatlarına göre tarafınıza net fiyatlar ve ödeme koşulları sunulacaktır. 

 

 

Dikkat: Havayolu firmaları sene içerisinde sık aralıklar ile promosyonlar uygulamakta ve 

 çok uygun fiyatlı bilet satışları yapmaktadır. Seyahat planınız için net fiyat ve detaylar için 

 mutlaka ofisimiz ile iletişime geçiniz. 

 
Koh Samui Adası’nda yıl genelinde meteoroloji değerleri aşağıdaki gibidir 

AYLAR OCA SUB MAR NIS MAY HAZ TEM AUG EYL EKI KAS ARA 

En yüksek hava sıcaklığı 31 32 33 33 31 31 31 31 30 31 31 31 

En düşük hava sıcaklığı 23 23 24 25 25 25 25 24 24 24 24 24 

Deniz suyu sıcaklığı 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 

Aylık güneşli saatler toplamı 280 258 237 231 215 162 108 138 128 176 231 290 

Yağmur (mm) 38 8 12 62 186 113 143 123 210 260 302 98 
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Baan Chaweng Beach Resort 

http://www.baanchawengbeachresort.com/ 

Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır. 

 

 
Superior Building 

01/11/2020-19/12/2020 1.090 USD vergiler dahil 

20/12/2020-10/01/2021 1.290 USD vergiler dahil 

11/01/2021-30/04/2021 1.190 USD vergiler dahil 

01/05/2021-14/07/2021 1.290 USD vergiler dahil 

15/07/2021-31/08/2021 1.190 USD vergiler dahil 

01/09/2021-31/10/2021 1.090 USD vergiler dahil 

*Minimum 4 gece konaklamarda geçerli %10 indirim ile hesaplanmıştır. 

 

The Hotel preference for detached villa or home - orientated designs, as a fusion of classical Thai 

style and contemporary luxury, you can relax with swimming pool and private balconies. The most 
beautiful beach is in the front of hotel and also is located in the center of Chaweng Town, 5 minutes 

walk to Central Festival shopping center, 15 minutes drive from Samui Airport and 30 minutes from 
the Nathon Town. 

 

Amari Koh Samui 

https://www.amari.com/koh-samui/ 

Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır. 

Superior Garden 
Wing Room 

01/09/2020-31/10/2020 1.250 USD vergiler dahil 

** %20 indirim ile hesaplanmıştır. 
 

 

Modern sophistication fused with understated elegance, a unique perspective from each wing, a lively 
yet intimate setting. Immerse yourself in the warmth of classic Thai-inspired design with a 

contemporary twist. Rise to stunning views in the morning or feel at one with the soothing sounds of 
the sea breeze whispering while the sun slowly sinks. Imagine relaxing in the pool just steps away from 
the glittering cerulean ocean waters, sharing rich and vibrant flavours at Amaya, playing hide-and-seek 

with the little ones, strolling hand-in-hand along the beach. 
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Anantara Lawana 

http://lawana-chaweng.anantara.com/ 

Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır. 

 

 
Deluxe Lawana 

01/11/2020-21/12/2020 1.490 USD vergiler dahil 

22/12/2020-05/01/2021 2.090USD vergiler dahil 

06/01/2021-27/04/2021 1.690 USD vergiler dahil 

28/04/2021-14/07/2021 1.490 USD vergiler dahil 

15/07/2021-31/08/2021 1.790 USD vergiler dahil 

01/09/2021-31/10/2021 1.490 USD vergiler dahil 
 

Nestled on the quiet, pristine northern end of Chaweng Beach, Anantara Lawana Samui Resort & Spa 

lies just steps away from the ocean and offers peerless accommodation amongst luxury resorts in 
Koh Samui. Watch the sun rise over Samui’s palm forested coastline. Recline in rooms and suites 
inspired by the island’s original Chinese merchant settlers. Experience the perfect romantic dinner 
for two in a setting of your choice, accompanied by the freshest international cuisine, at our 
luxurious Lawana resort. 

 

 

 
 

Sala Samui Resort & Spa 

http://www.salaresorts.com/samui/default-en.html 

Tablodaki fiyatlar oda kahvaltı fiyatlardır. İki kişilik odada kişi başıdır. 

 

 
Garden Pool Villa 

01/11/2020-21/12/2020 1.700 USD vergiler dahil 

22/12/2020-07/01/2021 2.390 USD vergiler dahil 

08/01/2021-30/04/2021 1.850 USD vergiler dahil 

01/05/2021-15/07/2021 1.625 USD vergiler dahil 

16/07/2021-31/08/2020 1.890 USD vergiler dahil 

01/09/2021-31/10/2021 1.625 USD vergiler dahil 

*Girişten 90 Gün öncesine kadar yapılan rezervasyonlar için %20 erken rezervasyon 
indirimleri ile hesaplanmıştır. 

 

Located in Choeng Mon Beach in the region of Koh Samui, 19.3 km from Ko Phangan, SALA Samui 
Choengmon Beach features an outdoor pool and fitness center. Guests can enjoy the on-site bar. 
A flat-screen TVwith cable channels, as well as an iPod docking station are featured. Some rooms 

include a sitting area to relax in after a busy day. Certain rooms have views of the sea or pool. Every 
room has a private bathroom fitted with a bathtub. For your comfort, you will find bathrobes, 

slippers and free toiletries. 
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Arzu eden yolcularımıza Samui paketine eklenebilecek servisler 
 

2 gece Bangkok konaklaması ve servisleri: 
- 2 gece Bangkok Amari Atrium vb otelde konaklama 

- Bangkok havaalanı ile otel arasında gidiş geliş transferler 

- Bangkok da yarım gün şehir turu 
Kişi başı 250 USD 

2 gece Singapur konaklaması ve servisleri: 
- 2 gece Singapur da konaklama 

- Singapur havaalanı ile otel arasında gidiş geliş transferler 

Royal on Queens Hotel’ de Kişi başı 215 USD 
Grand Park City Hall Hotel’ de Kişi başı 250 USD 
Mandarin Oriental Hotelde Kişi başı 375 USD 

2 gece Bangkok ve 2 gece Singapur konaklamaları ve servisleri: 
- 2 gece Bangkok Amari Atrium vb otelde konaklama 
- Bangkok havaalanı ile otel arasında gidiş geliş transferler 

- Bangkok da yarım gün şehir turu 
- 2 gece Singapur da Royal on Queens vb otelde konaklama 
- Singapur havaalanı ile otel arasında gidiş geliş transferler 

- Singapur da yarım gün şehir turu 
Kişi başı 475 USD 

 

Arzunuza göre otel gecelemeleri, standartları ve oda kategorileri gibi seçenekler 
değiştirilebilir. 

 

** Güncel dönem promosyonları ve ekstra erken rezervasyon indirimleri için ofisimizden 
bilgi alabilirsiniz. 
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