


Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszawie na 2
godziny przed odlotem samolotu przy stanowisku
MK Tramping.

Wylot z Warszawy do Bangkoku.

Lądowanie w Bangkoku następnego dnia.

Dzień	01:
WARSZAWA	- BANGKOK
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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.

Dzień	02:	
BANGKOK
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Po śniadaniu zwiedzimy najważniejsze zabytki
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.

Dzień	03:	
BANGKOK
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Śniadanie w formie pakietów. Przejazd na lotnisko.

Przelot do Surat Thani lub Krabi.

Nasz trekking rozpoczniemy w parku narodowym
Khao Sok. Park narodowy Khao Sok obejmuje tereny,
które dziewicza dżungla porasta od niemal 160
milionów lat . Park został założony w 1980 roku. W
tropikalnym lesie spotkać można tygrysy, lamparty,
gibony i niedźwiedzie malajskie. Krajobraz dominują
potężne, wysokie i pionowe wapienne skały, które
my nazywamy smoczymi.

Wyprawę odbędziemy w towarzystwie strażnika
leśnego, który nauczy nas jak znaleźć i przygotować
posiłek, rozpalić ognisko czy jak przetrwać chłodne
tropikalne noce. Ponieważ będziemy się przedzierać
przez gęstą, tropikalną dżunglę - nauczymy się, jak
poradzić sobie z jej przejściem, czy też pokonaniem
rwących potoków oraz skalnych występów.

Dzień	04:	
BANGKOK	- KRABI	– PN	KHAO	SOK
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Do pokonania będziemy mieli ok. 7 km. Po drodze
poznamy świat roślinny oraz zwierzęcy (tarantule,
węże, jaszczurki) występujący w Khao Sok.

W trakcie marszu – przerwa na lunch.

Noc spędzimy w hamakach pośród tropikalnej
roślinności. Przed kolacją przygotujemy obozowisko
(znalezienie drewna na ognisko, wody,
przygotowanie posiłku, czy wieczorna kąpiel w
dżungli). Kolacja.

Dzień	04:	
BANGKOK	- KRABI	- PN	KHAO	SOK
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Po nocy spędzonej w hamakach, spakujemy
obozowisko i udamy się nad brzeg jeziora Cheow
Lan.
Tego dnia mamy do pokonania od 3 do 5 km.
Przewodnik nauczy nas jak znaleźć świeżą wodę z
lian oraz roślin, czy jak rozpoznać insekty
zamieszkujące tropikalną dżunglę. W dżungli
spotkamy małpy oraz nie wykluczone, ze przeżyjemy
bliskie spotkanie z kobrą królewską, która
zamieszkuje te tereny! Zanim dotrzemy nad brzeg
jeziora pokonamy strumienie wodne, oraz wzgórza.
Przygotowanie lunchu.
Po dotarciu nad brzeg jeziora rozbijemy obóz. Czas
na relaks w jednym z potoków. Następnie nauczymy
się jak złowić ryby nie używając wędki, jak ugotować
ryż w bambusowych pędach, czy jak zrobić kubek z
bambusa.
Na kolacje będzie to, co znajdziemy w dżungli. Noc w
hamakach…będzie to świetna okazja by obserwować
rozgwieżdżone niebo nad jeziorem.

Dzień	05:
PARK	NARODOWY	KHAO	SOK
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Pobudka wcześnie rano, spakowanie obozowiska.

Po śniadaniu przesiądziemy się do łodzi
długorufowej i odbędziemy przejażdżkę po jeziorze
do naszego hotelu.

Podczas rejsu zobaczymy kamienne skały
wynurzające się z krystalicznie czystej, turkusowej
wody. Z całą pewnością jezioro tworzy jedną z
najpiękniejszych atrakcji Tajlandii.

Po zakwaterowaniu lunch i czas wolny (możliwość
skorzystania z kąpieli oraz kajaków).

Późnym popołudniem odbędziemy wodne safari by
ponownie odkryć dziką przyrodę czy zobaczyć
zwierzęta zamieszkujące okolice jeziora.

Po powrocie do hotelu kolacja i czas wolny.
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Dzień	06:
PARK	NARODOWY	KHAO	SOK



Wcześnie rano pobudka. Ponownie odbędziemy
przejażdżkę po jeziorze, by zobaczyć zwierzęta
przychodzące rano nad jezioro oraz niezapomniany
wschód słońca.

Powrót do hotelu na śniadanie.

Po śniadaniu 2-3 godzinny trekking po dżungli, w
górę rzeki do wodospadu. Podczas trekkingu
kilkukrotnie przejdziemy przez rzekę.

Powrót do hotelu. Czas na krótki odpoczynek.

Po południu ponownie przesiądziemy się do lodzi,
która zabierze nas na przystań, skąd samochodami
pojedziemy do nadmorskiej miejscowości Khao Lak.

Zakwaterowanie w hotelu przy plaży.

Dzień	07:	
PN	KHAO	SOK	- KHAO	LAK

w
w
w.
m
kt
ra
m
pi
ng
.p
l

M
K 

Tr
am

pi
ng



3 dniowy wypoczynek w Khao Lak, korzystanie
wielu atrakcji jakie oferuje hotel i nadmorska
okolica.
Podczas pobytu zachęcamy do skorzystania
zwycieczek fakultatywnych.

Dzień	08	-10:	
KHAO	LAK
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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.

Dzień	11-12:	
KHAO	LAK	- POWRÓT	DO	POLSKI
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ZAWARTE	W	CENIE:

ZAKWATEROWANIE
• Noclegi	w	pokojach	2-osobowych	3*	i	4*	oraz	na	hamakach	
w	obozie	w	dżungli.

WYŻYWIENIE
• Śniadania	w	hotelach,		pełne	skromne	wyżywienie	podczas	
wyprawy	do	dżungli.

TRANSPORT
• Transfery	hotel-lotnisko	i	przejazdy	klimatyzowanym	
pojazdem		(w	przypadku	10	osób,	2	busy lub	1	autobus),

• W	Bangkoku	lokalne	środki	transportu
• łódka	po	jeziorze.

WYDARZENIA	i	OBSŁUGA	NA	MIEJSCU
• Atrakcje	wymienione	w	programie,	
• opłaty	wstępu	do	miejsc	wskazanych	w	programie
• opieka	polskojęzycznego	pilota	MK	Tramping
• obsługa	polskojęzycznego	przewodnika	w	Bangkoku

DODATKOWO
• Ubezpieczenie	podróżne:	KL	,	NWN	oraz	bagażu,
• aplikacja	na	telefon	dedykowana	pod	wyjazd,
• Turystyczny	Fundusz	Gwarancyjny.

NIE	ZAWARTE	W	CENIE:
• Bilet	lotniczy	Warszawa	- Bangkok,	Phuket

/Bangkok- Warszawa
• przelot	Bangkok- Krabi,	ok.	300	PLN
• pozostałe	wyżywienie	od	30	USD/	dzień
• wydatki	osobiste
- zwyczajowe	napiwki	dla	lokalnej	obsługi,	

bagażowych	itd.

ŚWIADCZENIA	i	CENA	

CENA:
8800	PLN	/	os	+	przelot

Aktualny	przelot:	2000	PLN

Grupa:	8- 12	osób	



www.mktramping.pl MK	Tramping	 biuro@mktramping.pl

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”.



MK	Tramping	Sp. z	o.o.
PRZYGOTOWANIE:

Mateusz	Karasiński
m.karasinski@mktramping.pl

Cała zawartość oferty, w tym teksty, grafika i logo oraz ich wybór i układ, stanowią
wyłączną własność firmy MK Tramping i są chronione przez przepisy polskiego i
międzynarodowego prawa autorskiego. Kopiowanie i rozpowszechnianie za
pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej, w całości lub we
fragmentach, jest zabronione. Również przetwarzanie oferty oraz udostępnianie
jej innym osobom lub firmom bez zgody Biura Organizacyjnego MK Tramping jest
zabronione.

ul.	Wybickiego	7	p.	41
31-261	Kraków

biuro@mktramping.pl

+	48	12	622	51	25

+48	503 034	541

www.mktramping.pl - poznaj	naszą	ofertę!

KONTAKT


