TAJLANDIA
Spotkamy tu przyjaznych mieszkańców, posmakujemy egzotycznych potraw, zobaczymy ociekające złotem
świątynie, bujną tropikalną roślinność i niezwykłe krajobrazy, a z powrotem zabierzemy barwne pamiątki z lokalnych
bazarów. Tajlandia to kwintesencja egzotyki: kraina uśmiechu, niezliczonych atrakcji, piaszczystych, rajskich plaż
położonych nad turkusowymi wodami morza, malowniczych wysepek z niesamowitymi skałami i przebogatej kultury.
Przed nami podróż, w trakcie której zetkniemy się ze wszystkimi tymi atrakcjami Tajlandii, jednak szczególną uwagę
poświęcimy temu, co najbardziej rozsławiło ten azjatycki kraj (oczywiście pomijając Leonardo DiCaprio i jego
Niebiańską plażę) - tajskiej kuchni!
Egzotyczne smaki Tajlandii stanowią odzwierciedlenie geograficznej różnorodności kraju, jego przebogatej kultury, a
także fantastycznego talentu mieszkańców do gotowania. Aby poznać choć część różnorodności kulinarnych
skarbów „trąby słonia”, jak popularnie nazywa się Tajlandię, odwiedzimy jej trzy rejony: Bangkok, będący
reprezentantem najnowszych trendów, niezrywający jednak związków z przeszłością i kultywujący tradycję Kuchni
Królewskiej, niziny Tajlandii środkowej – kolebkę i prapoczątek tajskiej kultury i smaku.
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01. WARSZAWA – BANGKOK
Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie na
2 godziny przed odlotem samolotu przy
stanowisku odpraw MK Tramping.
Wylot z Warszawy do Bangkoku.
Lądowanie w Bangkoku następnego dnia.
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02. BANGKOK
Lądowanie w Bangkoku. Prosto z lotniska udamy
się do hotelu w Bangkoku (transfer z lotniska
zajmie nam około 1 godziny). Zakwaterowanie.
Po południu relaks i odpoczynek o długim locie.
Wieczorem dla chętnych przejazd na Khao San
Road - najbardziej globtroterską ulicę miasta.
Zabawa w lokalnych klubach. Powrót do hotelu
tuk-tukami.
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03.

BANGKOK

Po śniadaniu odwiedzimy rynek kwiatowy.
Następnie zapoznamy się z najważniejszymi
zabytkami stolicy Tajlandii, znanymi jako „klejnoty
Bangkoku”. Są to przede wszystkim obiekty
sakralne, takie jak świątynia Wat Po – najstarsza
buddyjska świątynia królewska w Bangkoku. Wat
Po słynie z ogromnego posągu leżącego Buddy.
W dalszej kolejności zapoznamy się z świątynią
Wat Phra Kheo, gdzie będziemy podziwiać
niezwykłą statuę Szmaragdowego Buddy.
Kolejną atrakcją będzie rejs łodzią długorufową
po rzece Chao Praya oraz po sieci kanałów
prawobrzeżnej części miasta. Z perspektywy
pokładu łodzi miasto i życie jego mieszkańców
prezentuje się bardzo egzotycznie. Następnie
przesiądziemy się do taksówki wodnej i
przepłyniemy się z dzielnicy Ratanakosin do
centrum
miasta,
skąd
kolejką
naziemną
podjedziemy w pobliże hotelu.
Wieczorem zapraszamy na opcjonalną kolację w
najwyższym budynku w Bangkoku- Baiyoke Sky.
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04.

BANGKOK - KHAO SOK

Wczesna pobudka. Śniadanie w formie pakietów.
Przejazd na lotnisko.
Przelot do Surat Thani (wylot z Bangkoku około
godziny 8:00).
Następnie odwiedzimy jeden z najpiękniejszych
zakątków w Tajlandii - Park Narodowy Khao Sok.
Jest to niesamowite miejsce, położone w
południowej części Tajlandii. Na powierzchni 738,74
metrów kwadratowych znaleźć możemy prawdziwą
mieszankę kolorów i krajobrazów: ogromne góry i
doliny, jeziora, groty oraz jeden z najstarszych na
świecie lasów tropikalnych.
Transfer na przystań. Transfer łodzią do hotelu.
Lunch. Czas wolny (możliwość skorzystania z
kąpieli, kajaków, elektryczność działa w hotelu od
godziny 18:00). O godzinie 17:00 – przejażdżka na
zachód słońca. Powrót do hotelu. Kolacja. Czas
wolny.
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05. KHAO SOK - KHAO LAK
Pobudka wcześnie rano - o godzinie 6:30.
Rozkoszowanie się pięknem otaczającej nas
przyrody, śpiewem ptaków, wschodem słońca przejażdżka łodzią po jeziorze.
Powrót do hotelu. Po śniadaniu o godz. 9:00
wykwaterowanie z hotelu.
Transfer łodzią na przystań, skąd busem
przejedziemy
do
prowincji
Khao
Lak.
Zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny. .
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06-10.

KHAO LAK

5 dniowy wypoczynek w Khao Lak, korzystanie
z wielu atrakcji jakie oferuje hotel i nadmorska
okolica.
Podczas pobytu zachęcamy do skorzystania z
wycieczek fakultatywnych.
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11-12.

KHAO LAK - POWRÓT DO POLSKI

Po śniadaniu wykwaterowanie i transfer na
lotnisko w Phuket, skąd przelecimy do
Bangkoku, a następnie wlot do Europy.
Lądowanie w Warszawie następnego dnia
przed południem.

www.mktramping.pl

MK Tramping

biuro@mktramping.pl

BANGKOK
Hotel Picnic 3* - 2 noce

Hotel Picnic Bangkok jest położony 600 metrów od
stacji Victory Monument (kolej BTS Skytrain).
Okolice hotelu to popularny rejon zakupowy
Pratunam i Siam.
Wszystkie
pokoje
dysponują
częścią
wypoczynkową z sofą i są wyposażone w
klimatyzację, czajnik, lodówkę oraz telewizor z
płaskim ekranem i dostępem do kanałów
kablowych.
Każdy pokój posiada łazienkę z prysznicem i
zestawem kosmetyków.
W hotelu serwowane są posiłki i napoje. Goście
mogą także korzystać z oferty gastronomicznej
pobliskich restauracji.
Hotel Picnic oferuje ponadto obsługę pokoju,
pralnię i całodobową recepcję.
Pathumwan to świetny wybór dla osób, które
interesują się sklepami z odzieżą i zakupami
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PARK NARODOWY KHAO SOK
Hotel Phuphawaree 3* - 1 noc

Resort oferuje bungalowy położone na wodach
jeziora Cheow Lan (zbiornik Ratchaprapha) i
otoczone piękną przyrodą.
Goście obiektu mogą podziwiać przepiękne widoki
na zielone wzgórza.
W restauracji serwowane są doskonałe dania
kuchni lokalnej i zachodniej.
Śniadania serwowane są formie bufetu.
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KHAO LAK
Hotel Khaolak Bhandari Resort 4*
- 6 nocy
Hotel położony jest w odległości 5 km od Parku
Narodowego Khao Sok, w tropikalnej scenerii, w
miejscu, w którym Goście będą mieli okazję
całkowicie zrelaksować się i choć na trochę
zapomnieć o atmosferze wielkiego miasta. Obiekt
zapewnia luksusowe zakwaterowanie oraz łatwy
dostęp do atrakcji.
Domki i bungalowy w ośrodku zachwycają
tradycyjnym tajskim stylem architektonicznym, a
ich wnętrza zdobią lokalne tkaniny i dzieła sztuki.
Spa
Bhandari
oferuje
różne
zabiegi
i
udogodnienia, w tym masaże, aromaterapię i
zabiegi na ciało, jak również saunę i wannę z
hydromasażem.
Hotel położony jest w odległości krótkiego spaceru
od plaży i blisko atrakcji, takich jak park narodowy
z lasem deszczowym i wodospadami.
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ŚWIADCZENIA i CENA

ZAWARTE W CENIE:
ZAKWATEROWANIE
• Noclegi w pokojach 2-osobowych w hotelach 3* oraz 4*
WYŻYWIENIE
• Śniadania w hotelu
TRANSPORT
• Transfery i przejazdy klimatyzowanym pojazdem.
WYDARZENIA i OBSŁUGA NA MIEJSCU
• Atrakcje wymienione w programie
• Opłaty wstępu do miejsc wskazanych w programie
• Opieka polskojęzycznego pilota
• Obsługa anglojęzycznego przewodnika w Bangkoku
DODATKOWO
• Ubezpieczenie podróżne: KL , NWN oraz bagażu.
• Komunikacja z uczestnikami oraz materiały informacyjne.
• Aplikacja na telefon dedykowana pod wyjazd.
• Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

CENA:
5350 PLN / os
20 listopada – 01 grudnia
02 grudnia – 13 grudnia
25 grudnia – 08 stycznia (+300 USD)
17 stycznia – 28 stycznia
02 lutego – 13 lutego
14 lutego – 25 lutego

NIE ZAWARTE W CENIE:
- Biletu lotniczego Warszawa - Bangkok,
Phuket – Warszawa od 2500 PLN
- Przelotu Bangkok- Surat Thani, ok. 300 PLN
- Pozostałego wyżywienia od 30 USD/ dzień
- wydatki osobiste
- zwyczajowe napiwki dla lokalnej obsługi,
bagażowych itd

PODRÓŻUJEMY ŚWIADOMIE

NIE dla: przejażdżek na słoniach, świątyni tygrysów, wykorzystywaniu zwierząt dla zdjęć, cyrków
Chcemy, by podróże z nami były dla Was źródłem radości i przyjemności oraz zdobywanie cennych doświadczeń.
Dbamy również o to, by nasza przyjemność nie stała się powodem trosk innych – świadomie wybieramy odwiedzane miejsca i
atrakcje, biorąc pod różne aspekty ich funkcjonowania.
W krajach azjatyckich wciąż zdarza się, że w przemyśle turystycznym wykorzystuje się zwierzęta, które w takiej pracy cierpią,
wykonując nienaturalne zadania i wiodąc życie, które przysparza im wyłącznie krzywd.
Jedną z rozrywek, których nie proponujemy w naszych programach, są przejażdżki na słoniach i odwiedziny w ośrodkach
rozrywkowych, choć głoszą hasła o „ochronie słoni”, to jednak stały się wyłącznie miejscami zarabiania pieniędzy
nieuwzględniającymi dobrobytu zwierząt.
Zachęcamy Was za to do wizyt w centrach ratunkowych, które dbają o utrzymywane zwierzęta, gdzie, zamiast na nich jeździć,
można obserwować słonie, poznać ich biologię lub samodzielnie przygotować słoniowy posiłek.
Jesteśmy członkiem inicjatywy WORLD ANIMAL PROTECTION i podpisujemy się pod hasłem „Zwierzęta – nie zabawiacze”.
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KONTAKT
MK Tramping Sp. z o.o.
ul. Wybickiego 7 p. 41
31-261 Kraków
biuro@mktramping.pl

PRZYGOTOWANIE:
Mateusz Karasiński
m.karasinski@mktramping.pl
Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ,

+ 48 12 622 51 25

stanowią wyłączną własność firmy MK Tramping i są chronione przez przepisy
polskiego i międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i

+48 503 034 541

rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy
elektronicznej, w całości lub we fragmentach, jest zabronione. Również
przetwarzanie oferty oraz udostępnianie jej innym osobom lub
zgody Biura Organizacyjnego MK Tramping jest zabronione.

www.mktramping.pl

- poznaj naszą ofertę!

firmom bez

