TAJLANDIA + KAMBODŻA 14 DNI
- Zabytki i atrakcje Bangkoku oraz
okolic m.in. pływający market
- Zabytki Ayutthaya (UNESCO)
- Khao Yai Park Narodowy (UNESCO)
- Angkor (Kambodża, UNESCO)
- wyspa Phuket i Morze Andamańskie
- Park Narodowy Khao Sok
- Park Narodowy Phang Nga

Tel. 696071795
kontakt@grzegorzgawlik.pl

Termin: 13 – 26 styczeń 2020 (inne terminy do uzgodnienia), czas
trwania 13/14 dni w zależności od szybkości połączeń lotniczych.
Dokument podróży: PASZPORT, ważny co najmniej 6 miesięcy
RAMOWY PLAN WYJAZDU
Dzień 1) Początek podróży lotniczej.
2) Przylot do Bangkoku (Tajlandia). Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po jednym z
największych miast świata, zawsze tętniącym życiem - chińska dzielnica
(Chinatown) i świątynia Wat Traimit (Golden Buddha Temple) – z 2010r., w której
znajduje się posąg Złotego Buddy, warty w zależności od ceny złota 200-250mln
dolarów. Największy taki na świecie, powstał prawdopodobnie w XII-XIV wieku. Po
drugiej stronie rzeki Phraya zobaczymy odrestaurowaną w 2017 roku świątynię Wat
Arun (Świątynia Świtu). To jedna z najpiękniejszych świątyń w Tajlandii, której
budowę ukończono przed 1656 rokiem. Zwiedzanie zakończymy na ulicy Khao San
– klimatyczna miejska arteria pełna sklepów i restauracji, z ulicznym jedzeniem,
takim jak skorpiony i szarańcza.
3) Cały dzień w Bangkoku. Najwspanialsze dzieła architektury: Wielki Pałac
Królewski (1782r.) i Świątynia Szmaragdowego Buddy (Wat Phra Kaew) –
królewska kaplica z 1783r. Świątynia Leżącego Buddy (Wat Pho, XVI wiek) – jedna
z największych i najstarszych świątyń w Bangkoku. Świątynia Wat Suthat
Thepwararam (1808r.), Złote Wzgórze (Wat Saket, Phukhao Thong) ze świątynią
na szczycie i panoramą na miasto. Obecny wygląd wzgórza pochodzi z XIX i XX w.
Pomnik Niepodległości (Democracy Monument). Wat Benchamabophit (18991911r.) – marmurowa buddyjska świątynia, jedna z najładniejszych w Bangkoku.
Niedaleko znajduje się kompleks pałacu Dusit, najbardziej efektowne budynki to
Pałac Alabastrowy (Sala Tronowa Ananta Samakhom 1908r.) i najstarszy
drewniany Dwór Vimanmek (1901r.). Obok jest stary budynek parlamentu,
użytkowany do końca 2018r. Tego dnia przejedziemy się też tuk tukiem i metrem.
Nocleg w Bangkoku.
4) Całodniowa wycieczka do znajdującego się na Liście Światowego Dziedzictwa
UNESCO – miasta Ayutthaya. Znajduje się w nim wiele bardzo cennych
buddyjskich świątyń jak: Wat Chai Watthanaram (1630r., jedna z najpiękniejszych),
Wat Mahathat (1374r.), Wat Phanan Choeng (1324r.), Wat Phra Si Sanphet (1350r.),

Wat Ratchaburana (1424r.), Wat Phutthaisawan (1353r.), Wat Yai Chai Mongkhon
(1357r.), Wat Phra Si Sanphet (1351r.). Syjamskie Królestwo Ayutthaya istniało od
1350 do 1767 roku i było jednym z najbogatszych w tej części świata. Nocleg w
Bangkoku.
5) Całodniowa wycieczka do kilku atrakcji w pobliżu Bangkoku. Słynny market na
wodzie: Damnoen Saduk, zobaczymy Most na rzece Kwai, część Kolei
Birmańskiej, o którym nakręcono film w 1957r. Odwiedzimy buddyjski klasztor
Luangta Bua Yansampanno, zwany Tiger Temple, w którym można obserwować
tygrysy, a nawet sobie zrobić z nimi zdjęcie. Jeśli czas pozwoli, w Maeklong
zobaczymy tzw. Train Market. Nocleg w Bangkoku.
6) Odwiedzimy Khao Yai Park Narodowy, który znajduje się na liście UNESCO. Są
tutaj niewysokie góry, dżungla, wodospady i zwierzęta. Najłatwiej zobaczyć: słonie,
makaki, jelenie, gibony, jeżozwierze. Żyje tutaj 300 gatunków ptaków. Nocleg w
Bangkoku.
7) Tego dnia wyjedziemy z Bangkoku by udać się do miasta Sieam Reap w
Kambodży, podróż potrwa około 10 godzin. Miasto znajduje się obok największego
jeziora na półwyspie Indochińskim Tonle Sap, które słynie z zasobności w ryby. To
także brama do zabytków Imperium Angkoru. Na kolację oprócz ryb, warto rozważyć
balut (zarodek kaczki lub kury) albo stek z kajmana.
8) Intensywny dzień na zwiedzanie Imperium Angkoru (Imperium Khmerów IXXVw.), na które składa się ponad tysiąc świątyń. Zabytki są wpisane na listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO, niektóre odrestaurowano, jak najbardziej znaną
świątynię Angkor Wat. Godne uwagi są między innymi świątynie: Angkor Tom,
Bayon, Baphuon, Ta Prohm (gdzie kręcono Tomb Raider z Angeliną Jolie),
Chamkrong, Preah Khan, Prasat Prei, Neak Pean, Ta Som, East Mebon. Nocleg w
Siem Reap.
9) Tego dnia powrócimy do Tajlandii, udając się drogą lotniczą na wyspę Phuket,
gdzie zatrzymamy się w jednej z turystycznych osad, blisko plaży nad Morzem
Andamańskim. Będzie kolejna okazja do kosztowania tajskiej kuchni jak: tom yum
goong (pikantna zupa z krewetkami) albo gaeng keow wan kai (zielone curry z
kurczakiem). Można też skosztować duriana, ale owoc ten ze względu na wydzielany
zapach nie jest dozwolony do spożywania w miejscach publicznych i hotelach.
10) Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego Khao Sok. To jeden z
najwspanialszych parków w tej części Azji z dziewiczą dżunglą (starszą od
amazońskiej, ma ok. 160mln lat), z niewielkimi górami i potężnym jeziorem Cheow
Lan. Wapienne skały, też w wodzie, jaskinie, wodospady. Żyją tutaj m.in.: tygrysy,
tapiry, słonie, niedźwiedzie, makaki, gibony, jelenie. Częścią wycieczki będzie
podróż łodzią lub kajakami oraz kąpiel w jeziorze.
11) Całodniowa wycieczka do Parku Narodowego Phang Nga w cieśninie Malakka.
Park słynie ze wspaniałych lasów namorzynowych oraz skalistych wysepek
wyrastających z morza, a jedną z najsłynniejszych jest wyspa Khao Phing Khan,
gdzie kręcono jeden z filmów o Jamesie Bondzie. Nie brakuje tutaj grot i jaskiń.
Nocleg na wyspie Phuket.
12) Dzień przeznaczony na odpoczynek, plażę, zakupy pamiątek (np. przyprawy,
sosy, herbaty, jedwab, ręcznie robiona biżuteria, ceramika, rzeźby np. Buddy albo
słoni, olejki kokosowe). Nocleg na wyspie Phuket.
13) Wylot z Tajlandii.
14) Powrót do kraju.
*Realizacja poszczególnych punktów planu ramowego może podlegać zmianom, jak
również być zależna od poziomu bezpieczeństwa, warunków atmosferycznych,

występujących zagrożeń, problemów komunikacyjnych oraz zdrowia i kondycji grupy.
CENA:
●Cena przy 4-5 osobach 8500zł + bilety lotnicze
●Cena przy 6-8 osobach 7500zł + bilety
●Cena od 9 osoby wzwyż 7000zł + bilety
*Szacunkowa cena kompletu biletów lotniczych (w tym w Tajlandii i w
Kambodży): ok. 3500-4250zł z Warszawy, ok. 3000-3500zł z Berlina, ok. 50006000zł z Krakowa.
PŁATNOŚCI
1 Rata do 25 listopada: 5000zł + 3750zł na bilety lotnicze (ze względu na
dynamiczny system sprzedaży biletów ich ceny mogą się zmieniać kilka razy
dziennie, jeśli pozostanie niewykorzystana kwota zostanie zaliczona na poczet
drugiej raty lub zwrócona)
2 Rata do 10 grudnia: 3500zł, jeżeli liczba przekroczy 5 uczestników poinformuję, a
nadpłaconą kwotę zwrócę.
*można zapłacić wszystko w całości jednym przelewem
CENA OBEJMUJE:
●organizację wyjazdu
●opiekę doświadczonego polskiego Lidera, który dopilnuje wszystkiego, pokaże
najciekawsze miejsca i o nich opowie
●podróż pełną wrażeń, egzotyki, niezapomnianych doznań, także smakowych
●5 noclegów w Bangkoku, pokoje 2 osobowe
●2 noclegi w Sieam Reap w Kambodży, pokoje 2 osobowe
●4 noclegi na wyspie Phuket w Tajlandii, pokoje 2 osobowe
●śniadania, które będą realizowane w hotelach lub w lokalnych restauracjach lub
jako boxy śniadaniowe
●część jednodniowych wycieczek będzie zawierała lunche i przekąski.
●lokalny transport w Tajlandii i Kambodży (prywatnym transportem, tuk tukami,
metrem)
●bilety wstępu do około 20 atrakcji podczas wyjazdu
●6 – jednodniowych wycieczek do najcenniejszych zabytków i atrakcji
przyrodniczych w Tajlandii i Kambodży
CENA NIE OBEJMUJE:
●biletu lotniczego do/z Tajlandii
●biletu lotniczego z Kambodży do Tajlandii
*staramy się trzymać dat początkowych i końcowych określonych w ramowym planie
podróży, ale ze względu na dostępność biletów lotniczych oraz występujące bardzo
duże różnice w cenach biletów może nastąpić przesunięcie dat początkowych i
końcowych o 24h (nie dotyczy to wyjazdów „szytych na miarę” gdy ustalono sztywne
daty podróży), więcej informacji w UWAGACH
*wyszukujemy i kupujemy bilety lotnicze kierując się dobrą relacją ceny do szybkiego
czasu przelotu i minimalizując liczbę przesiadek, nie pobieramy żadnej prowizji za
zakup biletu, płacisz tyle ile kosztuje bilet. Przy wyjazdach „szytych na miarę” istnieje
możliwość ustalenia lotniska wg oczekiwań Klienta. Więcej informacji w UWAGACH
●wizy do Kambodży uzyskiwanej na granicy około 35USD

●ubezpieczenia turystycznego (warto sprawdzić, czy nie mamy go w pakiecie
ubezpieczając mieszkanie, dom, samochód), musi obejmować miejsca i rodzaj
wyjazdu oraz realizowanych aktywności, więcej informacji w UWAGACH
●innych posiłków i napojów niż wymienionych „w obejmuje”. Ceny posiłków
zaczynają się od 2-3 dolarów
●ewentualnych opłat lotniskowych, które zazwyczaj są wliczone w cenę bilety, opłaty
lotniskowe za lot wynoszą od 1USD do kilkunastu USD
●zwyczajowych napiwków (ok. 5USD dziennie)
●transportu na lotnisko początkowe/końcowe
●wydatków osobistych i zakupów pamiątek
UWAGI:
●ubezpieczenie turystyczne – musi obejmować Tajlandię i Kambodżę, a jeśli
Uczestnik choruje na chorobę przewlekłą, musi obejmować także takie choroby.
Możliwa pomoc w zakupie ubezpieczenia, w tym bardzo atrakcyjnego cenowo
ubezpieczenia całorocznego obejmujące zagranicę lub dodatkowo Polskę, także z
opcją rodzinną do 5 osób, co czyni je jeszcze korzystniejszym cenowo (PZU).
Ubezpieczenie obejmuje aktywne uprawianie sportów, aktywną turystykę, w tym
sporty wysokiego ryzyka, jak trekkingi i wspinaczkę. Jeśli jesteś zainteresowany,
proszę o kontakt.
●istnieje możliwość pokoju 1-osobowego za dopłatą, o ile dany obiekt będzie takim
dysponował
●na życzenie: dla rodziny / grupy mogą być pokoje kilkuosobowe o ile będą
dostępne w obiekcie
●jeżeli Uczestnik chce kupić bilet lotniczy samodzielnie (dopasowany do terminarza
wyjazdu) prosimy o taką informację
●latamy z Warszawy lub innych polskich lotnisk, ale czasami ze względu na brak
połączeń z Polski lub bardzo wysokie ceny, latamy z dużo większego lotniska w
Berlinie, w wyjątkowych sytuacjach z innych lotnisk.
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na określony dzień i z dowolnego lotniska
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet lotniczy na dłuższy okres niż czas trwania podróży
(co może się wiązać z wyższą ceną)
●na życzenie możemy kupić bilet obejmujący możliwość dokonywania zmian (np.
terminu wylotu/przylotu) lub możliwość jego zwrotu na warunkach określonych przez
linię lotniczą (taki bilet jest często dwukrotnie lub kilkukrotnie droższy niż
podstawowy bilet ekonomiczny).
●Na rynku istnieją ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu z przyczyn losowych,
warto je rozważyć i zakupić
●szczepienia – nie ma żadnych obowiązkowych, ale jak wszędzie na świecie warto
mieć szczepienie przeciwko żółtaczce typu A i B, błonicy, tężcowi i polio
Wizy: Tajlandia – brak, wystarczy paszport ważny co najmniej pół roku. Kambodża
– wiza uzyskiwana na granicy, potrzebne jest jedno zdjęć typu paszportowego i
uiszczenie opłaty 30USD + czasami opłata administracyjna 5-10USD. Paszport musi
być ważny co najmniej 6 miesięcy.
Waluty: Tajlandia – 1USD = ok. 30 bahtów tajskich, Kambodża 1USD = ok. 4000
rieli kambodżańskich

