TAJLANDIA
WYSPA NA MORZU ANDAMAŃSKIM – BANGKOK –
KANCHANABURI - RZEKA KWAI

TAJLANDIA
Tajlandia to azjatycka kraina uśmiechu z ponad 2500 km wybrzeżem, malowniczymi plażami,
niesamowitymi przybrzeżnymi wysepkami, różnorodną fauną i florą, niemal 30 tysiącami
buddyjskich świątyń i prawie 500 żyjącymi na wolności tygrysami. Kraj ten jest idealną mieszanką
atrakcji i spokojnego odpoczynku: tętniąca życiem metropolia – Bangkok, imponujący State
Tower, a zarazem niepowtarzalne Miasto Aniołów, na które warto spojrzeć z góry. Spokojny
i relaksujący urlop można spędzić na pięknych plażach i w egzotycznych kąpieliskach, gdzie
czekają otoczone palmami samotne zatoki. Tajlandia to kraj kulturowych kontrastów – tu bogata
historia i wieloletnie tradycje przeplatają się z nowoczesnością i wciąż rozwijającą się turystyką.
To miejsce, które zaraża uśmiechem.

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godz. 19:30. Wylot
o godz. 21:30.

DZIEŃ 2
Przylot do Doha o godz. 05:10+1. Wylot o godz. 07:20, przylot
do Phuket o godz. 18:30
(28.12) Po przejściu kontroli
paszportowej przejazd do przystani. Przepłynięcie łodzią
motorową na jedną z wysp na morzu andamańskim .
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 3 – 8
Codziennie śniadania. Czas wolny na wypoczynek .

DZIEŃ 9
Wcześnie rano wykwaterowanie. Przepłynięcie łodzią
motorową na Phuket. Przejazd na lotnisko, następnie przelot
do Bangkoku. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny.

DZIEŃ 10
Po śniadaniu zwiedzanie Bangkoku. W programie: Świątynia
Leżącego Buddy (znajduje się w niej największy w Bangkoku
posąg Buddy o długości 46 m); Świątynia Szmaragdowego
Buddy (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). Po południu czas wolny. Nocleg w Bangkoku.

DZIEŃ 11
Ok. godz. 06:30 wykwaterowanie z hotelu. Ok. godz. 07:00
wyjedziemy do miejscowości Samut Songkram. Znajduje się tu
bazar Maeklong. W samym środku bazaru znajdują się czynne
tory kolejowe, po których cztery razy dziennie przejeżdża
pociąg. Kupcy na czas przejazdu pociągu w pośpiechu
zwijają swoje stoiska, by ponownie je rozłożyć, kiedy tylko
pociąg przejedzie. Następnie pojedziemy do miejscowości
Damnoen saduak, w której znajduje się słynny pływający targ.
O 09:30 wsiądziemy do łodzi, którymi dopłyniemy na ten
egzotyczny rynek. Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki,
lokalne wyroby, a nawet zupę gotowaną na łodzi. Ok. godz.
11:30 wyjazd do miejscowości Kanchanaburi, położonej ok. 30
km od granicy z Birmą. Po przyjeździe czas wolny za zdjęcia
na słynnym moście na rzece Kwai. Ok. godz. 15:00 przejazd do
hotelu. Hotel składa się z domków zbudowanych na tratwach
na rzece Kwai. Wieczorem czas kolacja w hotelu.

DZIEŃ 12
Po śniadaniu przepłynięcie łodziami do wioski mniejszości
etnicznej Mon. Monowie są uchodźcami z Birmy, którzy
migrowali do Tajlandii w latach 70-ch. Ich główne źródło
utrzymania stanowi praca w hotelu oraz uprawa roli. W wiosce
można zobaczyć m.in. chaty z drewna bambusowego, lokalną
szkołę i wiejską świątynię. Powrót łodziami motorowymi do
przystani. Przejazd do wioski słoni. Dla chętnych (płatne
dodatkowo na miejscu – ok. 30 USD/os.) półgodzinna jazda na
grzbiecie słoni. Po południu przejazd do Bangkoku.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 13
Wcześnie rano wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Wylot
z Bangkoku o godz. 09:35, przylot do Doha o godz. 13:25. Wylot
o godz. 16:00, przylot do Warszawy o godz. 20:00.

Hotel na Magicznej Wyspie
****+
Hotel znajduje się na jednej z 44 wysp archipelagu Koh Yao. Mimo, że jest największa jest też najbardziej „lokalna i wyizolowana”.
Łańcuchy górskie, lasy deszczowe, pola ryżowe i bezkresne plaże to jedne z wielu otaczających nas widoków. Wille z widokiem na
Morze Andamańskie podzielone są na część sypialną, wypoczynkową oraz łazienkę z wanną i prysznicem. Wyposażone są w łóżka
typu King Size, indywidualnie sterowaną klimatyzację oraz balkon. Dodatkowo w pokoju znajduje się sejf, mini-bar, telefon, DVD i TV
satelitarna. Każda willa posiada dostęp do bezpłatnego Wi-Fi. Na terenie hotelu znajdują się m.in. restauracje, bary, a także
centrum SPA oferujące masaże, zabiegi kosmetyczne oraz odnowy biologicznej. Ponadto na terenie hotelu znajduje się park wodny
otoczony tropikalną roślinnością, basen Infinity, centrum fitness, pokój gier, sklep oraz wypożyczalnia rowerów i samochodów.
Osoby ceniące aktywny wypoczynek mają bogate zaplecze sportowe umożliwiające uprawianie m.in. kajakarstwa, czy pływania
na desce.

Luksusowy hotel w Bangkoku
*****
Luksusowy i elegancki hotel położony w centrum miasta, dzięki czemu goście mogą poznać wiele lokalnych atrakcji oraz zwiedzić
liczne zabytki Bangkoku. Wczasowicze wypoczną zarówno w zaciszu eleganckich pokoi, jak i przy basenie z jacuzzi oraz barem.
Popołudnia i wieczory umilą relaksacyjne zabiegi w centrum spa. Warto też skosztować pysznych dań w jednej z 3 restauracji `a la
carte z kuchnią tajską, śródziemnomorską i międzynarodową. Pokoje premier – łóżko typu king i/lub twin, wanna i osobna kabina
prysznicowa, tajski zestaw kosmetyków do kąpieli aromaterapeutycznych, szlafrok , kapcie i suszarka do włosów. W całym
obiekcie można korzystać z bezpłatnego internetu przewodowego i bezprzewodowego (5 MB, telewizji satelitarnej z
międzynarodowymi kanałami satelitarnymi.
W każdym pokoju premier goście mają do dyspozycji czajnik z herbatą
i kawą, mini-bar, bezpłatną woda pitna i całodobowy room service.

Domki na tratwach
Ten wyjątkowy Hotel w tajskim stylu ludowym jest usytuowany nad malowniczą rzeką Kwai, w otoczeniu lasów tropikalnych i gór
w miejscowości Saiyoke. Oferta hotelu obejmuje bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu oraz wille z 32-calowym
telewizorem z płaskim ekranem. Wille dysponują też tarasem słonecznym z szezlongami. Przestronne wille zostały elegancko
urządzone w stylu rustykalnym. Są one wyposażone w klimatyzację, wygodne łóżko z dużymi poduszkami
i miękkimi kołdrami, dobrze zaopatrzony minibar, sejf i parasol. Wille obejmują również łazienkę z luksusowym prysznicem ze
strumieniem deszczowym. Goście mogą poopalać się przy willi lub popływać w rzece. Personel hotelu organizuje Gościom takie
atrakcje, jak rafting bambusowymi tratwami, piesze wycieczki po dżungli i obserwacja ptaków. Dostępne są także tradycyjne
tajskie masaże. Restauracja Pontoon specjalizuje się w tajskich i europejskich potrawach. Zaprasza ona także na posiłki w formie
bufetu. Lokal Moon Lounge & Bar dysponuje drewnianym tarasem na świeżym powietrzu, który jest idealnym miejscem na relaks
przy koktajlu.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY „RAPALA” ?
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Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży
Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat.
Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły
Mamy obsługę na najwyższym poziomie
Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę
Podróże są naszą pasją
W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce
W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku

Kontakt :
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pl

