TAJLANDIA
Wioski w dżungli, świątynie i pałace, nowoczesne wieżowce; przejażdżka na słoniach i wielopasmowymi autostradami; zakupy na targu wodnym i drink w
rozrywkowej dzielnicy; zgiełk wielkiego miasta i spokój nadrzecznej wioski, egzotyka tajskiej dżungli i relaks na piaszczystej plaży Koh Samui...

4690 PLN + 1849 USD★

31.01 - 15.02.2015
Minimalna liczba osób: 10
Dopłata do pokoju 1-osobowego:

690 USD

10.02 - 25.02.2015
Minimalna liczba osób: 10
Dopłata do pokoju 1-osobowego:

4690 PLN + 1849 USD★

690 USD

Ceny zawierają:
przeloty Warszawa – Bangkok – Warszawa via miasto
europejskie/azjatyckie
bilety lotnicze Bangkok – Chiang Mai – Samui - Bangkoku
zakwaterowanie w hotelach 3+*/4* w pokojach 2-os.
wyżywienie wg programu (Ś – śniadanie, L – obiad, K – kolacja);
transfery klimatyzowanym autokarem/busem
opiekę polskiego pilota oraz przewodników lokalnych;
bilety wejściowe do zwiedzanych obiektów;
ubezpieczenie NW, KL i bagaż, choroby przewlekłe
★

Ceny nie zawierają:
napiwków
napojów do obiadów
ewentualnych dopłat paliwowych

płatne w PLN wg kursu pieniądz-sprzedaż banku Raiffeisen z dnia ostatniej wpłaty

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU
Dzień 1
Warszawa Bangkok
Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem. Przelot do Bangkoku z przesiadką.&nbsp;
Dzień 2
Bangkok (K)
Przylot do Bangkoku. Transfer do hotelu. Wieczorem kolacja na łodzi płynącej po rzece Chao Phraya połączoną z wizytą na nocnym targu
i w dzielnicy rozrywki Patpong. Powrót do hotelu ok. 23:30.
Dzień 3
Bangkok (Ś, L)
Po śniadaniu rozpoczniemy zwiedzanie Bangkoku. W programie: Świątyna Leżącego Buddy (znajduje się w niej największy w Bangkoku
posąg Buddy o długości 46 m); Świątynia Szmaragdowego Buddy, czyli najważniejsze sanktuarium religijne kraju; Pałac Królewski,
historyczna siedziba królów Tajlandii; oraz wycieczka po kanałach Bangkoku w dzielnicy Thonburi (w czasie wycieczki można zobaczyć
m.in. wiele malowniczych drewnianych domów zbudowanych na palach). Obiad w trakcie zwiedzania. Wieczorem, dla chętnych, wspólne
wyjście nocny targ – powrót do hotelu taksówkami (płatne dodatkowo)
Dzień 4
Bangkok - Ayutthaya - Phitsanulok (Ś, K)
Po śniadaniu przejazd do miejscowości Bang Pain. Znajduje się tu letnia rezydencji królów Tajlandii, powstała w połowie XVII w., ale
obecny kształt przybrała w drugiej połowie XIX w., w okresie panowania królów Ramy IV i Ramy V. Następnie przejazd do miejscowości
Ayutthya, położonej ok. 75 km na północ od Bangkoku. Miasto zostało doszczętnie zniszczone przez wojska birmańskie w 1767 roku,
jednak do dzisiaj zachowały się tam ruiny dziesiątek wspaniałych świątyń, które są niemym świadectwem chlubnej przeszłości miasta.
Przejazd do Świątyni Trzech Strzał w mieście Lopburi, położonej na tzw. „wzgórzu małp”. Po południu przejazd do miejscowości
Phitsanulok. Kolacja i nocleg w Phitsanulok.
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Dzień 5
Phitsanulok - Sukhotai - Chiang Mai (Ś, K)
Po śniadaniu zwiedzanie jednej z najważniejszych świątyń Tajlandii – Wat Phra Mahathat, w której znajduje się drugi pod względem
ważności posąg Buddy w Tajlandii. Przejazd do Sukhothai. Zwiedzanie starożytnych ruin i pozostałości świątyń z XIII – XIV w. Tu w
latach 1238 – 1351 znajdowała się pierwsza stolica królewstwa Siam. W mieście Lampang zobaczymy świątynię Wat Phra That Lampang
Luang. Po południu transfer do miasta Chiang Mai – stolicy najbardziej na północ wysuniętej prowincji Tajlandii. Kolacja i nocleg w
Chiang Mai. &nbsp;
Dzień 6
Chiang Mai (Ś, K)
Rano zwiedzanie najpiękniejszej świątyni północnej Tajlandii, celu pielgrzymek buddystów z całego kraju - Wat Phra That Doi Suthep.
Świątynia położona jest na szczycie wzgórza, ok. 1200 m n.p.m., skąd roztacza się piękny widok na Chiang Mai i okolice. Przejazd do
miejscowości Mae Tang położonej ok. 50 km na północ od Chiang Mai. Godzinny spływ na tratwach bambusowych po malowniczej rzece
Mae Tang. Obiad w lokalnej restauracji. W drodze powrotnej do Chiang Mai wizyta na farmie orchidei. Wieczorem czas wolny na zakupy
na największym nocnym targu w północnej Tajlandii.
Dzień 7
Chiang Mai - Tachileik - Chiang Rai (Ś, L)
Wcześnie rano przejazd do miasteczka Mae Sai w prowincji Chiang Rai – najbardziej na północ wysuniętego miejsca Tajlandii. Czas
wolny na zakupy na miejscowym rynku. Chętni będą mogli przekroczyć granicę z Birmą i zwiedzić birmańskie miasto Tachilek. Następnie
wycieczka do słynnego „Złotego Trójkąta” – miejsca, w którym spotykają się granice Birmy, Laosu i Tajlandii. Po obiedzie w lokalnej
restauracji zwiedzanie Muzeum Opium. Wycieczka łodzią motorową po rzece Mekong z godzinnym pobytem na terytorium Laosu. Powrót
do Chiang Rai; nocleg.
Dzień 8
Chiang Rai (Ś, K)
Śniadanie, po którym udamy się do wioski Thatai (wieś plemienia Lahu). Po drodze możliwość odwiedzenia wioski plemienia kobiet z
długimi szyjami (płatne dodatkowo ok. 15 USD/os). Godzinny spływ łodziami motorowymi po górskiej rzece Kok ze wsi Thatai do wioski
plemienia Karen, a następnie niezapomniany trekking na słoniach do wioski plemiania Yao. Spacer po wsi Yao oraz wizyta w wiosce
plemienia Akha. Powrót do Chiang Rai. Wieczorem kolacja w hotelu.&nbsp;
Dzień 9
Chiang Rai - Bangkok - Koh Samui (Ś)
Po śniadaniu transfer na lotnisko. Przelot (z przesiadką w Bangkoku) na malowniczą wyspę Koh Samui, położoną ok. 600 km na południe
od Bangkoku. Po przybyciu zakwaterowanie w hotelu; czas wolny.
Dzień 10-14
Koh Samui (Ś)
Wypoczynek, możliwość udziału w wycieczkach fakultatywnych.
Dzień 15
Samui - Bangkok Warszawa (Ś)
Do południa czas wolny, następnie transfer na lotnisko i przelot powrotny do Warszawy, z przesiadką w Bangkoku.
Dzień 16
Warszawa
Lądowanie, zakończenie wycieczki.
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HOTELE
Bangkok - Ramada DMA (4*); pokoje Deluxe
Phitsanulok - Topland Hotel (3*+)
Chiang Mai - Imperial Mae Ping Hotel (4*)
Chiang Rai - Laluna Resort (4*)

FAIR HOUSE VILLAS RESORT
www.fairhousevillas.com
Położenie: Nowoczesny hotel, nawiązujący wystrojem do tradycyjnej tajskiej architektury położony jest bezpośrednio przy 4-kilometrowej
plaży Maenam, na północnym wybrzeżu pięknej tajskiej wyspy Koh Samui. Budynki hotelu otoczone są zielony ogrodami, które
zapewniają spokojny wypoczynek z dala od turystycznego centrum. Kilkaset metrów od hotelu znajduje się mała miejscowość, do której
można wybrać się na kolację w jednej z licznych restauracji, lub na zakupy. Hotel położony jest 8 km (20minut) od lotniska na wyspie Ko
Samui oraz 20 minut od turystycznego centrum wyspy, Chaweng, znanego z bogatego życia nocnego.
Pokoje: w 72 willach rozrzuconych w rozległym ogrodzie, elegancko urządzone w nowoczesnym stylu tajskim. Pokoje standardowe –
Garden Villa (38 m²) znajdują się na wzgórzu, wśród tropikalnych ogrodów, kilkaset metrów od plaży (dojście przed ogrody).
Wyposażenie pokoju: klimatyzacja, balkon/taras, telewizor, kanały satelitarne, telefon, sejf, część wypoczynkowa, , minibar. W łazience
wanna i prysznic, suszarka do włosów, zestaw kosmetyków, toaleta. Za dopłatą możliwość zakwaterowania w większych willach lub
willach przy plaży.
Do dyspozycji gości: dwa baseny, centrum fitness, spa; restauracja i bar Bre-Eze serwująca dania kuchni tajskiej i zachodniej, raz w
tygodniu wieczory tematyczne, 3 razy w tygodniu muzyka na żywo, bar przy basenie C.H.I.L.L., możliwość zorganizowania prywatnej,
romantycznej kolacji na plaży. Ponadto darmowy transfer do Chaweng, wypożyczalnia rowerów, bezpłatne WiFi. Za opłatą wypożyczanie
samochodów i skuterów, organizacja wycieczek po wyspie. Hotel posiada również własny, ekologiczny ogród z ziołami, owocami i
warzywami.
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