BANGKOK + GORĄCA WYSPA
(Koh Samui lub Koh Chang) 12dni
Termin : Ferie 2019
Grupa od 2 o 12 osób

Program wyjazdu
Dzień 1
Wylot z Polski. Spotkanie na lotnisku Warszawie, odprawa paszportowo-bagażowa.
Dzień 2 (-,L,-)
Przylot do Bangkoku. (program tego dnia będzie zmodyfikowany w zależności od godzin przylotu)
Zameldowanie w hotelu, odpoczynek po podróży, czas na odświeżenie i relaks.
Po lunchu z hotelu odbierze Was anglojęzyczny przewodnik, który pokaże Wam Bangkok w najbliższych
dniach. Zwiedzanie Bangkoku rozpoczniecie od wizyty w dzielnicy Chinatown, zobaczycie posąg Golden
Buddha oraz będziecie spacerować uliczkami tej kolorowej i fascynującej dzielnicy.
Zwiedzicie lokalny market gdzie poznacie tutejsze produkty i zrobicie pierwsze zakupy. Będzie też czas na
przerwę i chińską herbatę. Wieczorem zaplanowaliśmy dla Was kolację w formie bufetu (owoce morza) na
76 piętrze Bangkok Sky Restaurant oraz spacer po tarasie widokowym na 84 piętrze. Obejrzycie zapierającą
dech w piersiach panoramę Bangkoku. Czeka Was cudowny widok zachodzącego słońca i miasta u waszych
stóp. Po kolacji powrócicie do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu - http://www.nouvocityhotel.com/ 4*

Dzień 3 (B,-,-) Bangkok
Dzisiejszego dnia po śniadaniu, przewodnik zabierze Was na drugi dzień wrażeń w Bangkoku.
Tym razem zobaczycie świątynie oraz Pałac Królewski, Świątynię Szmaragdowego Buddy.
Będzie czas na lunch i kawę. Następnie będziecie kontynuować zwiedzanie Świątyni Leżącego Buddy,
market kwiatowy i okoliczne ulice handlowe. Przepłyniecie również łodzią do Thonburi, zachodniej części
Bangkoku po prawej stronie rzeki Menam. Liczne kanały sprawiły, że część ta zyskała nazwę „Wenecji
Wschodu”. Płynąc wzdłuż kanałów poznacie klimat życia tutejszych mieszkańców, zobaczycie również
Świątynię Świtu Temple of Dawn. A na koniec dnia będziecie mogli obserwować zachód słońca nad
świątynią Wat Arun.
Wieczorem powrócicie do hotelu gdzie odpoczniecie i zjecie kolację. Resztę wieczoru czas wolny.
Zakwaterowanie w hotelu - http://www.nouvocityhotel.com/ 4*
Dzień 4 (B,-,-) Bangkok - Ayutthaya
Dziś po śniaaniu udacie się na całodniowa wycieczkę do dawnej stolicy Syjon – starożytnego miasta
Ayutthaya. Grand Pearl Cruise wprowadza do bogatego dziedzictwa historycznego i architektonicznego w
Ayutthaya, poczynając od Pałacu Letniego Bang Pa-In i ruin świątyni z XIV i XVI wieku. Następnie wyruszycie
na luksusowy rejs Grand Pearl Cruise w podróż powrotną do Bangkoku. Doskonały lunch w formie bufetu i
fascynujące krajobrazy wzdłuż brzegów rzeki Chao Phraya uzupełniają niezapomniane wrażenia.
Powrót do hotelu i czas wolny, który możecie spędzić zwiedzając okolicę Khao San Road lub spędzić
relaksujący dzień w hotelu. Czas na spakowanie bagażu.
Zakwaterowanie w hotelu - http://www.nouvocityhotel.com/ 4*

Dzień 5 (B,-,-) Transfer na wyspę
Koh Samui
Po śniadaniu kierowca zabierze Was na lotnisko skąd wylecicie do Surat Thani, a stamtąd przepłyniecie
promem na wyspę Koh Samui, a tam prywatnym samochodem prosto do hotelu.
Zakwaterowanie w hotelu na Koh Samui - http://www.samuipalmbeachresorts.com/ 4*
Koh Chang
Po śniadaniu kierowca zabierze Was do portu, a stamtąd przepłyniecie promem na wyspę Koh Chang,
następnie przejedziecie samochodem prosto do hotelu
Zakwaterowanie w hotelu na Koh Chang - http://www.kohchangkacha.com/ 4*

Dzień 6 do 11. (B,-,-)
W tych dniach cieszyć się będziecie relaksem, plażą i słońcem. Komfortowe resorty zagwarantują Wam
odpoczynek i atrakcje. Na miejscu będzie możliwość skorzystania z wycieczek organizowanych na wyspie za
dodatkową opłatą. Dla aktywnych szeroka oferta sportów wodnych i atrakcji na plażach.
Dzień 12 (B,-,-) Powrót do Bangkoku, wylot do kraju.
Po śniadaniu wyruszycie w drogę powrotną do Bangkoku skąd wylecicie do Polski.
Tego dnia program zostanie zmodyfikowany w zależności od godzin lotu powrotnego do Polski.
*w zależności od godzin wylotu plan pierwszego i ostatniego dnia może ulec zmianie
Koniec Programu

Cena: 1.000 PLN + 999USD* + przelot/osoba
Koszty pobytu dziecka będą kalkulowane oddzielne w zależności od rodzaju zakwaterowania i wieku dziecka
*ostateczna cena w zależności od wyboru hoteli i pokoi
**kolejność zwiedzania może ulec zmianie
***podane hotele są przykładowe, w zależności od dostępności te lub o podobnym stndardzie

Cena obejmuje:
 Noclegi w hotelach 4* w pokojach 2 osobowym ze śniadaniami – 10 nocy
 Transfery z i na lotnisko
 Bilety lotnicze na wewnętrzne loty na Koh Samui lub Koh Chang
oraz transport samochodowy i szybka łódź
 Wszystkie bilety wstępów do zwiedzanych miejsc
 Transport podczas zwiedzania Bangkoku
 Opiekę anglojęzycznego przewodnika podczas zwiedzania Bangkoku (3 dni)





Ubezpieczenie NW, KL i bagaż
Rezerwacje, serwis i organizację wyjazdu
Wyżywienie według programu, śniadania wciągu całego pobytu + 1 x lunch w Bangkoku

Cena nie obejmuje:
 Lotu międzynarodowego WAW-BKK-WAW
 Wydatków własnych
 Wyżywienia poza śniadaniami i 1 x lunch w Bangkoku
 Napiwków
 Opłat za proponowane atrakcje i wycieczki fakultatywne na wyspie

Podróżujemy w malej grupie 8-12 osób (osoby dorosłe) + dzieci.
Z uwagi na wspólne zakwaterowanie z rodzicami oraz wiek koszt dla dzieci będzie podawany indywidualnie.
Gwarantujemy opiekę lokalnych przewodników podczas zwiedzania Bangkoku oraz pomoc lokalnego anglojęzycznego
przedstawiciela podczas pobytu na wyspie.
Organizator wyjazdu:
Asia Dream Trips Joanna Gorczyca-Pasrija
www.asiadreamtrips.com
Zgłoszenia: rezerwacja@asiadreamtrips.com
Kontakt :
Joanna Gorczyca – Pasrija
Joanna@asiadreamtrips.com, Tel. 602 733 869
Anna Maria Majkutewicz
anna@asiadreamtrips.com, Tel. 604 496 104

