TAJLANDIA: SYJAMSKA DŻUNGLA

Kraj: Malezja, Singapur, Tajlandia
Liczba dni: 17
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/54/
Podczas tej wyprawy czekają na Ciebie rajskie plaże Tajlandii i tajskie masaże. Wstąpisz też do niejednej
buddyjskiej świątyni, zrobisz zakupy na pływającym targu, zaopatrzysz się w magiczny amulet oraz spróbujesz
ulicznych przysmaków. Na koniec supernowoczesne metropolie Kuala Lumpur i Singapur zupełnie zmienią Twoje
wyobrażenie o życiu w dużym mieście.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU
TAJLANDIA:
1. Rejestracja na stronie https://tp.consular.go.th i wyrobienie Thailand Pass z kodem QR
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień lub negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 72h
przed podróżą

MALEZJA:
1. Zainstalowanie aplikacji MySejahtera, weryﬁkacja certyﬁkatu szczepień i wypełnienie formularza w
aplikacji przed przylotem do Malezji
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień

SINGAPUR:
1. Wypełnienie SG Arrival Card nie później niż 72h przed przylotem do Singapuru
2. Przedstawienie certyﬁkatu szczepień
3. Zainstalowanie aplikacji TraceTogether

Pandemia nie jest przeszkodą w planowaniu wypraw. Zdarza się jednak, że przeszkadza w realizacji niektórych
planów. Zapewniamy, że trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco sprawdzamy zasady wjazdu, czasy otwarcia atrakcji
i miejsc, które zamierzamy odwiedzić. Jednocześnie liczymy na Waszą wyrozumiałość, jeśli cokolwiek nie pójdzie
zgodnie z planem. Czasami jest to zupełnie niezależne od nas, mimo najszczerszych chęci.

1-2 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI - BANGKOK
Wylot z Polski i przylot do Bangkoku kolejnego dnia. Zakwaterowanie w hotelu. Wieczorny spacer po mieście, który
pozwoli nam "łyknąć" trochę specyﬁcznej atmosfery Bangkoku.
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3 DZIEŃ - BANGKOK - SZMARAGDOWY BUDDA, WAT ARUN
Zwiedzamy stare miasto: Świątynia Szmaragdowego Buddy, Wielki Pałac, Świątynia Leżącego Buddy,
rejs po rzece itd. Wieczorem przepłyniemy rzeką Chao Phraya - obejrzymy Bangkok nocą, w tym wspaniale
podświetlony symbol miasta - Wat Arun. Zwiedzanie zakończymy spacerem po dzielnicy rozrywki Patpong lub
kolacją w China Town.

4 DZIEŃ - PŁYWAJĄCY TARG, KANCHANABURI
Uciekamy od zgiełku metropolii - wcześnie rano wyjazd na Damnoen Saduak - pływający targ. Zobaczymy
niezwykłe widowisko jakim jest azjatycki targ. Potem przejazd do Kanchanaburii - miasteczka leżącego nad rzeką
Kwai. Zakwaterowanie nad rzeką. Spacer lub wycieczka rowerowa po malowniczej okolicy, zobaczymy m.in. słynny
most na rzece Kwai.

5 DZIEŃ - SPŁYW BAMBUSOWYMI TRATWAMI, WODOSPADY ERAWAN
Odkrywamy okolice Kanchanaburii. Udamy się na całodniową wycieczkę, spłyniemy na bambusowej tratwie oraz
wykąpiemy się w pięknych, zatopionych w tropikalnej roślinności wodospadach Erewan. Na zakończenie
przejedziemy słynną trasą kolejową w stronę mostu na rzece Kwai.

6 DZIEŃ - AYUTTHAYA – BANGKOK
Przejazd do Ayutthayi – dawnej stolicy Tajlandii. Zwiedzimy ruiny pałaców i dawnych świątyń buddyjskich, w tym
Wat Mahatat ze słynną głową Buddy wrośniętą w drzewo ﬁgowe. Popołudniu przejazd do Bangkoku. Wieczorem
wyjazd nocnym pociągiem sypialnym do Surat Thani.

7 DZIEŃ - WYSPA JAMESA BONDA – AO NANG
Z Surat Thani udamy się nad zatokę Phang Nga - jednego z większych przyrodniczych cudów Azji Południowowschodniej. Odwiedzimy muzułmańską wiosce na palach Ko Panyi, a także wyspę Jamesa Bonda,
rozsławioną przez ﬁlm Mężczyzna ze złotym pistoletem. Dalszy przejazd do Ao Nang koło Krabi.

8 DZIEŃ - AO NANG - WYSPA PHI PHI
Relaks na rajskich plażach! Entuzjaści aktywnego odpoczynku mogą udać się na wycieczkę na wyspę Phi Phi
połączoną z nurkowaniem na raﬁe.

9 DZIEŃ - KOH KRADAN/KOH MOOK
Przejazd do miejscowości Trang, następnie na przystań, skąd łodzią motorową udajemy się na piękne wyspy:
Koh Kradan lub Koh Mook. Relaksujemy się na plażach z ciepłą turkusową wodą, kosztujemy lokalnych potraw,
bujamy w hamakach. Nocleg w hotelu, lub bungalowach.

10 DZIEŃ - KOH KRADAN/KOH MOOK - PLAŻA
Plażujemy, kąpiemy się w czystej ciepłej wodzie Morza Andamańskiego i odpoczywamy. Chętni mogą udać się na
wycieczkę po okolicznych wyspach. Zobaczą m.in. Szmaragdową Jaskinię - prowadzącą do laguny zamkniętej
wyniosłymi, porośniętymi dżunglą, wapiennymi ścianami (koszt wycieczki ok. 25 USD).

11 DZIEŃ - KOH KRADAN/ KOH MOOK - PLAŻA
Kolejny dzień relaksu na malowniczej plaży.

12 DZIEŃ - TRANG - HAT YAI - KUALA LUMPUR
Przejazd do Hat Yai, wieczorem wyjazd nocnym pociągiem do Kuala Lumpur.

13 DZIEŃ - KUALA LUMPUR
Wracamy do energetycznego miasta. Zwiedzamy Kuala Lumpur: Manera - wieża telewizyjna i punkt widokowy,
Petronas Twin Towers, wizyta w centrum handlowym Times Square (w środku park rozrywki pod dachem),
wieczorem Chinatown, a na całej trasie towarzyszy nam rewelacyjna kuchnia malezyjska i fushion.
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14 DZIEŃ - JASKINIE BATU
Udajemy się autobusem miejskim do Jaskiń Batu - słynących z hinduskich uroczystości Thaipusam. Wieczór w
Kuala Lumpur.

15 DZIEŃ - SINGAPUR
Rano przejazd do Singapuru.
Zwiedzamy niesamowite miasto-państwo – Singapur. Zobaczymy neoklasycystyczny ratusz, parlament,
Victoria Hall, przejdziemy się po China Town or nad malowniczą Marina Bay, koniecznie wieczorem. Dla wielbicieli
kuchni azjatyckiej też nie zabraknie atrakcji – Singapur słynie ze świetnych restauracji, a lokalne targi obﬁtują w
stoiska z przysmakami. Nocleg w Singapurze.

16-17 DZIEŃ - SINGAPUR - WYSPA SENTOSA
Wycieczka kolejką linową na wyspę Sentosa, gdzie odwiedzimy niesamowite oceanarium (80 m tunel z
ruchomym chodnikiem pod potężnymi akwariami). Popołudniu czas wolny na ostatnie zakupy. W nocy wylot do
Polski, przylot kolejnego dnia.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

05.11 - 21.11 2022

7990.00 PLN + 1195.00 USD

30.01 - 15.02 2023

7990.00 PLN + 1195.00 USD

CENA OBEJMUJE:
bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Bangkok, Singapur- Warszawa
12 noclegów: w hotelach w pokojach 2-os. z prywatną łazienką (w Kanchanaburi i Ko Kradan hotel lub
bungalowy)
transport:
bilety na przejazdy międzymiastowe autobusami rejsowymi i transport wynajętymi busami (Bangkok Kanchanaburii - Ayutthaya - Bangkok, Surat Thani - Ao Nang, Trang - Hat Yai, Kuala Lumpur Singapur)
bilety na przejazd nocnym pociągiem Bangkok - Surat Thani, Hat Yai - Kuala Lumpur
opiekę pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie; transportu lokalnego w miastach (taxi, ryksze
itp.): ok. 200 USD
wyżywienia: ok. 15-20 USD dziennie na osobę
obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Fundusz Pomocowy: 26 PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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