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Tajlandia i Kambodża – pod czujnym okiem Buddy***
Cena: od 5990 zł

Przenieś się do egzotycznej krainy uśmiechu i życzliwości, fantastycznej buddyjskiej architektury,
tropikalnych plaż i najlepszej na świecie kuchni. Odwiedź Bangkok, kosmopolityczne i olśniewające
„Miasto Aniołów”, zachwycające starożytnymi świątyniami przeplatającymi się z drapaczami chmur.
Wstąp do Ayutthayi, starej stolicy Syjamu, w której czuć mistycznego ducha dawnego królestwa.
Podziwiaj niespotykane, mistyczne khmerskie świątynie Angkoru i ciesz oko widokami
przepięknych, malowniczych i dzikich plaż.
Zakwaterowanie:

Hotele 3* (łazienka, tv, ręczniki, wifi, AC lub wentylator), pokoje dwuosobowe lub jednoosobowe
(dodatkowa opłata 200 USD)
Wyżywienie:
Śniadania w cenie wyjazdu. Pilot będzie rekomendował na miejscu wypróbowane osobiście
restauracje i tradycyjne potrawy.
o gier i zabaw.

TERMIN I CENY

12.10.2018 - 26.10.2018 - 5990 zł/os + 800
USD/os (płatne na miejscu)
05.01.2019 - 19.01.2019 - 5990 zł/os + 800
USD/os (płatne na miejscu)
06.12.2019 - 20.12.2019 - 5990 zł/os + 800
USD/os (płatne na miejscu)

MIEJSCE WYJAZDU

Lotnisko Warszawa

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE
ZAWARTE W CENIE USD I PLN :
Przeloty
wymienione
w
programie, zakwaterowanie (12 noclegów) w
hotelach
3*
ze
śniadaniami,
kolacja
integracyjna, opieka pilota, transport na całej
trasie wyjazdu, wiza do Kambodży, bilety wstępu
ŚWIADCZENIA NIEZAWARTE W CENIE
Ubezpieczenie KL i NNW (100 PLN), opłaty
przewodnickie, lokalne, zakwaterowania,
transport, napiwki i inne (800 USD), płatne
pilotowi na miejscu - dopłata nie podlega
rozliczeniu, ani zwrotowi.
Płatne
opcjonalnie:
dopłata
do
pokoju
jednoosobowego (200 USD),
* w opcji dokwaterowania, w przypadku braku
osoby do pary w pokoju dwuosobowym istnieje
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możliwość dopłaty do pokoju jednoosobowego
(200 USD) lub anulowania rezerwacji
jedzenie podczas wyprawy (obiady, kolacje ok. 80
USD),
wycieczki fakultatywne na Krabi (ok. 60 USD)

Dodatkowe informacje
Czas trwania: 14 dni
Dokumenty: Na wyjazd niezbędny jest paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z
minimum 1 wolną stroną. Do Kambodży potrzebna jest wiza - załatwiana podczas wyprawy, wliczona
w cene wyjazdu. W przypadku zmieniających się regulacji wizowych, biuro będzie informować
wszystkich uczestników wyjazdu. Po dokonaniu wstępnej rezerwacji wycieczki, każdy uczestnik
otrzyma listę niezbędnych do zabrania rzeczy: wyposażenia apteczki, odzieży, dokumentów, ect.
Uwagi: Organizator do dwóch miesięcy przed odbyciem się imprezy zastrzega sobie prawo do
zmiany terminu wylotu o +/- 7 dni. Impreza odbywa się przy minimalnej grupie 7 osób.

Program
Dzień 1
Spotkanie na lotnisku w Warszawie, wylot do Bangkoku z przesiadką w jednym z portów lotniczych.

Dzień 2
Przylot do Bangkoku. Transport do hotelu, zakwaterowanie. Spacer po okolicy. Wspólna kolacja.

Dzień 3
Wcześnie rano wyjazd z Bangkoku do Aranyaprathet, miasteczka graniczącego z Kambodżą, obiad,
przekroczenie
granicy I przejazd do Siem Reap w Kambodży. Trasa całodniowa. Wieczorem zakwaterowanie w
hotelu i pierwsza kolacja w Kambodży.

Dzień 4
Zwiedzanie kompleksu Angkor. Wczesnym rankiem zaczynamy od świątyni Angkor Wat,
przejeżdżając do Bayon, a na koniec Ta Prohm. Kolacja w centrum miasteczka Siem Reap,
spróbujemy lokalnych specjałów, m.in.: węża, krokodyla, kangura, jaszczurki, rekina.

Dzień 5
„Zgubimy się” w Kambodży- odwiedzimy lokalne wioski, spróbujemy pysznego jedzenia, popływamy
po największym w Azji pd.-wsch. jeziorze Tonle Sap, obserwując pływające domy, a na koniec lasy
namorzynowe- my na łódkach wśród mangrowców.

Dzień 6
Całodniowa podróż do Bangkoku. Wieczorem przejazd do dzielnicy handlowej I oglądanie panoramy
miasta z Baiyoke Sky Hotel.

Dzień 7
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Wcześnie rano wyjazd na pływający market Damnoen Saduak- wąskimi łódkami pływamy po
kanałach podglądając codzienne życie ludzi mieszkających „na wodzie”, możliwość zakupu pamiątek.
Jedno z miejsc, które warto jeszcze odwiedzić w tych okolicach. Później przejazd do zabytkowej
Ayutthayi, byłej stolicy Syjamu, miasta stojącego ruinami buddyjskich świątyń, wpisanego na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wieczorem powrót do Bangkoku.

Dzień 8
Bangkok. Czas na zwiedzanie bogactw tego kolorowego miasta! Zaczniemy od najważniejszego i
najbardziej okazałego zabytku stolicy Tajlandii – Wielkiego Pałacu ze Świątynią Szmaragdowego
Buddy, odwiedzimy też najstarszą świątynię w Bangkoku z posągiem leżącego Buddy- Wat Pho,
przepłyniemy pociągiem wodnym po rzece Chao Phraya do Świątyni Świtu- Wat Arun, a dzień
zwieńczymy przepyszną kolacją na Chinatown.

Dzień 9
Po śniadaniu przelot do Krabi. Transport do hotelu na Ao Nang Beach. Czas wolny. Wieczorem
impreza integracyjna �� 10-11

Dzień 10-11
Czas wolny na plaży. Lokalne atrakcje.

Dzień 12
Wycieczka na rajskie wyspy Phi Phi (dodatkowo płatna)A w programie: snurkowanie, pływanie w
bajecznym
turkusie, relaks na “niebiańskiej plaży”, lunch, dla chętnych wspinaczka na punkt widokowy.

Dzień 13
Wycieczka na sąsiednią plażę Railay (dodatkowo płatne), wejście na punkt widokowy, błękitna
laguna, dla chętnych możliwość wspinaczki skałkowej.

Dzień 14
Po śniadaniu przelot do Bangkoku i powrót do Polski przez jeden z portów tranzytowych

Warto wiedzieć
W Tajlandii obowiązującą walutą jest baht tajski: 1 PLN – 9,10 THB, w Kambodży płacimy w USDnależy zabrać drobne dolary. Pieniądze można wypłacać w bankomatach lub wymieniać w bankach i
kantorach (dolary, wydane po 2005r., niezniszczone).
Pogoda:
– pora gorąca, temperatura może przekroczyć 40 stopni C (marzec-maj),
– pora deszczowa, temperatura powyżej 30 stopni C (maj-październik),
– pora chłodna, temperatura 27-33 stopnie C (listopad-luty)
– warto zabrać lekką odzież przeciwdeszczową oraz kremy z wysokim filtrem UV.
Zdrowie:
– prosimy o podanie informacji o uczuleniach, przyjmowanych lekach, chorobach przewlekłych
– szczepienia: nie są wymagane, należy przestrzegać podstawowych zasad higieny, niezbędnych w
krajach tropikalnych
Strona 2 z 3
– Zalecane szczepienia: WZW A i B, tężec, błonnica, polio, dur brzuszny
– Malaria : niskie zagrożenie/ profilaktyka przeciwmalaryczna (szczegółowe informacje można
zasięgnąć w Poradni Chorób
Tropikalnych, Warszawa, Ul. Wolska 30)
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– zalecamy zabranie i stosowanie repelentów na komary ( np. spray Mugga ) lub zakup takich
środków na miejscu.
Rady:
– Tajlandia to m.in. raj
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