TAJLANDIA
BANGKOK - KANCHABURI-RZEKA KWAI -CHIANG RAIZŁOTY TRÓJKĄT- CHIANG MAI - PHUKET- MAGICZNA
WYSPA

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie , wylot z Warszawy do
Doha, przylot do Doha.

DZIEŃ 2
Wylot z Doha do Bangkoku.
Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Czas wolny na wypoczynek. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. O godzinie 8:30 wyjazd na zwiedzanie
Bangkoku: Świątynia Leżącego Buddy Wat Pho (znajduje
się w niej największy w Bangkoku posąg Buddy – 46m),
Wielki Pałac Królewski (historyczna siedziba królów
Tajlandii), Świątynia Szmaragdowego Buddy Wat Phra
Kaew (najważniejsze sanktuarium religijne kraju),
wycieczka po kanałach Thonburi, podczas której można
zobaczyć życie lokalnych mieszkańców w domach na
palach. W trakcie zwiedzania obiad w lokalnej restauracji.
Powrót do hotelu lub czas wolny na zakupy w jednym z
wielu centrów handlowych lub na lokalnym rynku
Pratanum. Nocleg.

DZIEŃ 4
Ok. godziny 06:30 wykwaterowanie z hotelu. Ok. godziny 07:00
przejazd 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 przejazd do miasteczka Damnoen
Saduak w prowincji Ratchaburi leżącego ok. 80 km
od Bangkoku, które znane jest z codziennego Pływającego
Targu. Na targu tym kobiety w tradycyjnych, słomianych
kapeluszach sprzedają różnorodne towary (owoce, potrawy,
pamiątki) wprost z płaskodennych łodzi. Ok. godziny 11:30
wyjazd do miejscowości Kanchanaburi, położonej ok. 30 km.
od granicy z Bimą. Lunch w lokalnej restauracji. Po przyjeździe
czas wolny na zdjęcia na słynnym moście na rzece Kwai. Ok.
godziny 15:00 wyjazd z Kanchanburi do przystani Resotel. Stąd
o godzinie 16: 00 odpływamy łodziami motorowymi w kierunku
granicy z Birmą do Hotelu River Kwai Jungle Rafts. Kolacja.
Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 5
Śniadanie. Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i spacer 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

świątynie. Następnie przejazd do parku narodowego Erawan,
gdzie podczas swobodnego trekkingu podziwiać będziemy
piękną, tropikalną roślinność. Dla chętnych możliwość kąpieli w
krystalicznie czystych wodach malowniczego wodospadu,
zaliczanego do najpiękniejszych w Tajlandii. Po obiedzie w
lokalnej restauracji odwiedzimy wioskę słoni, w której
spróbujemy jazdy na słoniach. Po południu przejazd do hotelu .
Hotel składa się z namiotów usytuowanych nad brzegiem rzeki
Kwai. Wieczorem kolacja w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 6
Śniadanie. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Bangkoku (ok. 4
godziny jazdy). Przelot do miejscowości Chiang Rai na północy
Tajlandii. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg

DZIEŃ 7
Śniadanie. Po śniadaniu wyjazd z Chiang Rai do wioski Thatai
(wieś plemienia Lahu). Po drodze wizyta w wiosce plemienia
kobiet z długimi szyjami (płatne dodatkowo ok. 15 USD/os). We
wsi Thatai rozpocznie się godzinny spływ łodziami motorowymi
po górskiej rzece Kok do wioski plemienia Karen. Spacer po wsi
Yao oraz wizyta w wiosce plemienia Akha. Powrót do Chiang
Rai. Wieczorem czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 8
Śniadanie. Wcześnie rano przejazd do miasteczka Mae Sai –
najbardziej na północ wysuniętego miejsca w 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.
Obiad w lokalnej restauracji. Zwiedzanie Muzeum Opium.
Wycieczka łodzią motorową po rzece Mekong z godzinnym
pobytem na terenie Laosu. Późnym popołudniem przejazd do
miasta Chiang Mai. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 9
Rano zwiedzanie najpiękniejszej świątyni północnej Tajlandii,
celu pielgrzymek buddystów z całego kraju – Wat Phra Than Doi
Suthep. Świątynia położona jest na szczycie wzgórza, ok. 1200
m n.p.m., skąd roztacza się piękny widok na Chiang Mai
i okolice. Po obiedzie w lokalnej restauracji przejazd do
miejscowości Mae Tang położonej ok. 50 km na północ od
Chiang Mai. Godzinny spływ na tratwach bambusowych po
malowniczej rzece Mae Tang. W drodze powrotnej do Chiang
Mai wizyta na farmie orchidei. Wieczorem czas wolny na
zakupy na największym nocnym targu w północnej Tajlandii.
Nocleg.

DZIEŃ 9
Śniadanie, Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko. Przelot Phuket
. Transfer łodzią motorowa na Magiczną Wyspę na Morzu
Andamańskim. Zakwaterowanie. Czas wolny. Nocleg.

DZIEŃ 10
Codziennie śniadania. Wypoczynek na Magicznej Wyspie.

DZIEŃ 11
Codziennie śniadania. Wypoczynek na Magicznej Wyspie.

DZIEŃ 12
Codziennie śniadania. Wypoczynek na Magicznej Wyspie.

DZIEŃ 13
Śniadanie w hotelu. Przelot do Bangkoku, następnie wylot do
Polski.

Hotel
*****
Na terenie hotelu można nieodpłatnie korzystać z WiFi. Wystrój obiektu nawiązuje do czasów panowania Ramy V. Hotelowe pokoje
wyposażone są w artystyczne meble, stację dokującą do iPoda oraz telewizor z płaskim ekranem i złączem komputerowym. Wszystkie
obejmują łazienkę z wanną i oddzielnym prysznicem ze strumieniem deszczowym. Goście mają do dyspozycji centrum fitness. Hotel
oferuje również punkt informacji turystycznej oraz całodobową recepcję. Goście mogą skorzystać z usług pralni, w tym pralni
chemicznej, a także na miejscu wymienić walutę. W restauracji Le Salon serwowane są śniadania kontynentalne
i podwieczorki. Przez cały dzień w lokalu podawane są również przekąski. Inne restauracje oferują duże steki oraz dania kuchni
zachodniej. Na koktajl można się natomiast wybrać do baru Speakeasy.

Domki na tratwach

To doskonałe miejsce dla osób szukających prawdziwego relaksu i wypoczynku. Hotel został wybudowany na połączonych ze sobą
tratwach, zacumowanych na środku rzeki. Wszystkie pokoje mają łazienkę z zimną bieżącą wodą. Przed pokojami znajdują się
hamaki oraz leżaki, gdzie można w ciszy i spokoju podziwiać otaczającą hotel przyrodę. W hotelu nie ma prądu, więc wieczorami
zapalane są lampy naftowe, których wprowadzają niepowtarzalny nastrój,a o poranku można obserwować słonie, które przychodzą
nad rzekę na poranną kąpiel.

Namioty

Położony na polanie. Hotel oferuje zakwaterowanie w luksusowych namiotach – namioty w Hintok River Camp wyposażone są
w drewniane meble, prysznice, które znajdują się na świeżym powietrzu. Restauracja i bar znajdują się pośród tropikalnych drzew
i oferują urozmaicone menu. Goście hotelu mogą zrelaksować się na leżakach, wychodzących na rzekę lub wybrać się na spływ
kajakiem, które organizuje personel.

Hotel
****+

Hotel położony jest w północno-zachodniej części wyspy Ko Samui, na plaży w Chaweng Beach. Swoim Gościom oferuje on odkryty
basen, spa oraz wannę z hydromasażem. Pokoje dysponują prywatnym tarasem i bezpłatnym bezprzewodowym dostępem do
Internetu. Wnętrza przestronnych pokoi w hotelu
stanowią połączenie tradycyjnego tajskiego wystroju z nowoczesnymi
udogodnieniami. Pokoje dysponują łazienką, łóżkiem z baldachimem, telewizorem z dostępem do kanałów telewizji kablowej oraz
odtwarzaczem DVD. Do dyspozycji Gości jest ponadto zestaw do przygotowywania kawy i herbaty oraz minibar. W lokalu Beach Club
@ można zjeść posiłek przy plaży. Bar w holu oraz bar przy plaży zaprasza na drinki. W ramach relaksu Goście mogą poddać się
tradycyjnym tajskim ziołowym zabiegom spa oraz wygrzewać się na słońcu przy odkrytym basenie lub na plaży Chaweng.

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. Na terenie hotelu
znajdują się restauracje oferujące specjały kuchni lokalnej, tajskiej, międzynarodowej, a także z grilla i owoce morza. Na zamówienie
możecie Państwo skorzystać z prywatnej kolacji na plaży z zapierającym dech w piersiach widokiem na Morze Andamańskie. W
barach, których na terenie hotelu jest kilka, napijecie się Państwo różnorodnych napoi zarówno bezalkoholowych jak i z alkoholem.
Część hotelu przeznaczona jest na centrum SPA oferujące masaże nie tylko w zamkniętym pomieszczeniu, ale także w wydzielonej
części na plaży. Ponadto skorzystać możecie Państwo z zabiegów kosmetycznych oraz odnowy biologicznej. 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. Na terenie całego obiektu macie Państwo zapewniony dostęp do bezpłatnego Wi-Fi.

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: 74 856 90 44, 74 852 21 75
mobile: 781 810 081
www.podrozerapala.com.pl

