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TAJLANDIA – MALEZJA – SINGAPUR

DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Bangkoku przez 
jeden z europejskich portów tranzytowych.

DZIEŃ 2 Azja wita nas ulicznym zgiełkiem Bangkoku. Po przylocie załatwienie 
formalności paszportowych po czym transfer do hotelu – odpoczynek po po-
dróży. Nocleg w Bangkoku.

DZIEŃ 3 Od rana wyruszamy na zwiedzanie Bangkoku. Jak magnes przyciąga do 
siebie turystów z całego świata Świątynia Złotego Buddy, która kryje w sobie 
posąg bóstwa wykonany z  litego 18-karatowego złota ważącego bez mała 5 
000 kg (figura pochodzi z  XIII wieku, a  została odkryta dopiero w  1955 r.). 
Obowiązkowa wizyta w China Town i wycieczka po kanałach Bangkoku, po-
równanie naszych wyobrażeń Świątyni Wat Arun z  rzeczywistością (zachwyt 
nad misterną konstrukcją budowli kryjącej w sobie tajemnice kosmologii hindu-
sko-buddyjskiej oraz stanowiącej przykład architektury khmerskiej). Następnie 
wizyta na terenie Świątyni Leżącego Buddy, gdzie można zobaczyć mający 46 
m długości posąg z pozłacanego gipsu, sesja zdjęciowa z letnią rezydencją króla 
Vimanmek w tle (największa na świecie budowla wykonana ze złocistego drew-
na tekowego). Kolejnie udajemy się do Pałacu Królewskiego i Świątyni Szma-
ragdowego Buddy (podziwianie przepychu i bogactwa najświętszego dla Tajów 
miejsca, które kryje w sobie 66 cm wysokości figurkę wyrzeźbioną z jednej bryły 
kamienia szlachetnego). Na koniec wizyta w największej w Bangkoku szlifierni 
kamieni szlachetnych. Powrót do hotelu. Nocleg w Bangkoku.

DZIEŃ 4 Wcześnie rano wyjazd na pływający targ w Damnoensaduak. Po dro-
dze przystanek na farmie kokosowej. Około 11:00 wyjazd do Kanchanaburi. 
Zwiedzanie cmentarza jeńców wojennych oraz słynnego mostu nad rzeką 
Kwai. Następnie transfer do przystani i 15-minutowa przejażdżka łodzią w górę 
rzeki Kwai (możliwość podziwiania niezwykle malowniczych krajobrazów) do 
egzotycznego hotelu na tratwach River Kwai Jungle Rafts. Wieczorem wyjście 
do wioski plemienia Mon - podglądanie życia prowincji. Opcjonalnie możliwość 
przejażdżki na słoniach (ok. 20 USD). Kolacja w hotelu na tratwach.

DZIEŃ 5 Około godz. 9 rano odpłynięcie łodziami do przystani i transfer na Prze-
łęcz Ognia Piekielnego, miejsca gdzie zginęło najwięcej jeńców budujących 
tzw. kolej śmierci. Następnie przejazd w kierunku miasta Ayutthaya – drugiej 
stolicy królestwa Siam, która w  okresie świetności należała do największych 
i najbogatszych miast na świecie. Ruiny Ayutthayi świadczą o potędze i świet-
ności miasta. Do dzisiaj ogromne wrażenie wywierają pozostałości wspaniałych 
świątyń. Nocleg w Ayutthaya.

DZIEŃ 6 Po śniadaniu dalsza część zwiedzania Ayutthaya, a  następnie krótki 
przejazd do Bang Pa-In gdzie znajduje się przepiękny kompleks pałacowy i jed-
na z ulubionych letnich rezydencji rodziny królewskiej. W Bang Pa-In można 
zobaczyć kilka pałaców, zbudowanych w najprzeróżniejszych stylach architek-
tonicznych. Po południu transfer na dworzec kolejowy w  Bangkoku. Nocny 
przejazd kuszetkami w wagonach z klimatyzacją do Suratthani.

DZIEŃ 7 Śniadanie w lokalnej restauracji w Suratthani. Transfer do Krabi – Ao 
Nang, urokliwej miejscowości wypoczynkowej, położonej nad Morzem Anda-
mańskim. Czas na leniuchowanie na plaży, niespokojni duchem mogą popły-
wać kajakami po morzu (ok. 8 USD/godzina) lub wynająć łódź motorową (ok. 
30 USD/pół dnia). Nocleg.

DZIEŃ 8-10 Czas wolny. Kąpiele słoneczne i wodne, zaleganie na białym piasku. 
Dla chętnych: całodniowa wycieczka do lasów mangrowych z lunchem (ok. 50 
USD od osoby) lub całodniowa wycieczka na wyspę Phi Phi z lunchem (ok. 45 
USD od osoby), czy całodniowa wycieczka do zatoki Phang Nga z lunchem (Ja-
mes Bond Island & Sea Gypsies Village) ok. 70 USD od osoby. Noclegi w Krabi.

DZIEŃ 11 Śniadanie w hotelu, około południa przejazd na lotnisko i wylot do 
Kuala Lumpur. Przylot do metropolii XXI wieku, gdzie futurystyczna architektu-
ra tworzy niezwykłą mozaikę z kolonialnymi domami i chatynkami Chinatown. 
Lądowanie w godzinach popołudniowych, transfer do hotelu, a następnie wy-
jazd na zwiedzanie miasta: zachwyt nad imponującymi Petronas Twin Towers 
(452 m), wizyta w Centrum Rękodzieła Malajskiego (możliwość zakupu pamią-
tek) oraz kolorowej dzielnicy Chinatown. Podziwianie Pałacu Królewskiego, Po-
mnika Pamięci Narodowej i Parlamentu, narodowego meczetu oraz budynku 
Sultan Abdul Samad. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 12 Śniadanie w hotelu, a kolejnie wyjazd w kierunku malajskiej dżungli. 
Około południa dotarcie do miasta Kuala Tembeling, skąd drewnianymi łodzia-
mi odpływamy do wioski Kuala Tahan. Wpływamy w głąb olbrzymiego Parku 
Narodowego Taman Negara. Po drodze obserwacja bujnej przyrody i pojawia-
jących się niekiedy na brzegu bawołów, waranów, małp i różnorodnych ptaków. 
Po około dwugodzinnym rejsie dopłyniecie do Kuala Tahan i zakwaterowanie 

w stylizowanych bungalowach w dżungli. Czas na relaks i odpoczynek po 
podróży. Kolacja w  lokalnej restauracji, a następnie „night jungle walk”, 

czyli spacer po zachodzie słońca po dżungli w poszukiwaniu oznak nocnego 
życia. Nocleg na terenie parku.

DZIEŃ 13 Po śniadaniu rozpoczęcie wędrówki w Parku Narodowym Taman Ne-
gara. Podejście na wzgórze Teresek (334 m n.p.m), skąd rozpościera się pano-
ramiczny widok na pokryte gęstym lasem okoliczne wzniesienia i doliny. Spacer 
po najdłuższym na świecie wiszącym moście (530 metrów), usytuowanym 
w koronach drzew na wysokości około 40 metrów nad ziemią. Lunch, a następ-
nie wizyta w wiosce Orang Asli, autentycznej osadzie zamieszkałej przez plemię 
Negritos. Powrót do resortu, czas wolny na błogie lenistwo i samodzielne space-
ry. Kolacja i nocleg w resorcie.

DZIEŃ 14 Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie i przeprawa łodzią przez rzekę. 
Następnie wyjazd autokarem do Malakki. To historyczne miasto przed laty było 
stolicą Malajów, dziś wpisane jest na listę światowego dziedzictwa UNESCO. 
Niegdyś wielki port handlowy ukształtowany został przez wpływy portugalskie, 
holenderskie, brytyjskie i chińskie. Przyjazd do Malakki późnym popołudniem. 
Zakwaterowanie w hotelu. Odpoczynek po podróży i przechadzka pełną ka-
wiarenek, restauracji i straganów kolorową Jonker Street. Nocleg.

DZIEŃ 15 Po śniadaniu zwiedzanie kolonialnej Malakki, między innymi: kościół 
św. Piotra (najstarsza katolicka świątynia w Malezji, powstała w 1710 r.), wzniesio-
na przez Portugalczyków brama Porta De Santiago, ruiny portugalskiego kościoła 
Św. Pawła, holenderski ratusz oraz Chinatown wraz z chińską świątynią Cheng 
Hoon Teng. Lunch w Malacce, a następnie wyjazd w kierunku Singapuru. Około 
czterogodzinna podróż do położonego na południowym krańcu Półwyspu Malaj-
skiego miasta - państwa. Przyjazd w godzinach wieczornych. Nocleg.

DZIEŃ 16 Zwiedzanie wyspiarskiego Miasta Lwa (nazwa pochodzi od dwóch 
słów: singa - lew i pura - miasto). Niegdyś obszar ten porośnięty był przez bujne, 
wilgotne lasy, dziś to jeden z najbardziej kosmopolitycznych ośrodków na świe-
cie. Zderzenie dwóch światów, czyli centrum biznesu i finansów z  zabytkami 
z czasów kolonialnych, licznymi świątyniami, teatrami i muzeami. Spacer ulica-
mi miasta, oglądanie ratusza, parlamentu, Victoria Hall, Katedry św. Andrzeja, 
wizyta w China Town. Nocleg w Singapurze.

DZIEŃ 17 Po śniadaniu wycieczka na oddaloną o 0,5 km od miasta Wyspę Sen-
tosa. Przejazd napowietrzną kolejką linową połączony z podziwianiem panora-
my wybrzeża. Na wyspie wypoczynek na piaszczystej plaży lub też fakultatyw-
nie możliwość korzystania z wielu dodatkowych atrakcji parku rozrywki (oce-
anarium, pływanie z delfinami, muzea, zoo, park wodny). Wieczorem transfer 
na lotnisko. Wylot do Europy.

DZIEŃ 18 Przylot do jednego z portów tranzytowych, przerwa tranzytowa. Lądo-
wanie na lotnisku Okęcie w Warszawie.

TERMINY
11.01 – 28.01.2014*
13.02 –   2.03.2014*
  8.03 – 25.03.2014
17.04 –   4.05.2014 

13.10 – 30.10.2014
  8.11 – 25.11.2014
29.11 – 16.12.2014

    27.12 – 13.01.2015**

CENA

6 450 PLN + 1 430 USD
I rata:      800 PLN płatne przy zapisie
II rata:   6 450 PLN + 1430 USD wg kurs Pekao SA płatne na 35 dni  

przed terminem imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA
·  bilety na trasie Warszawa - Bangkok, Singapur – Warszawa
· zakwaterowanie: Bangkok hotel 3*, 1 nocleg w hotelu na tratwach  
    River Kwai Jungle Rafts, Ayutthaya hotel 3*, Krabi hotel 4*, Kuala  
    Lumpur hotel 3*, lodże/bungalowy w Parku Narodowym Taman  
    Negara, Malakka hotel 4*, Singapur hotel 3*; pokoje 2-osobowe  
    z łazienkami,
· wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, kolacja w hotelu na tratwach  
    (dzień 4) oraz w Parku Narodowym Taman Negara (dzień 12, 13),  
     lunch w dniu 13 i 15,
· transport na całej trasie: mikrobus, łódź, pociąg,  
    przelot Krabi - Kuala Lumpur
· opłaty za przewodników lokalnych
· opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
· ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA

· biletów wstępu: 140 USD
· opłat lotniskowych: 30 USD
· dopłaty do pokoju jednoosobowego: 550 USD
· zwyczajowych napiwków: 30 USD
· pozostałych posiłków (aranżuje pilot)
*     wysoki sezon - dopłata 700 PLN + 100 USD 
**   termin sylwestrowy - dopłata 1 200 PLN + 200 USD
UWAGA: Wskazana ochrona przeciwmalaryczna


