
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka  na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 

do Bangkoku przez jeden z portów tranzytowych. 

DZIEŃ 2 

Przylot do stolicy Tajlandii - Bangkoku. Po powitaniu 

na lotnisku, przejazd do hotelu. Po zakwaterowaniu 

czas wolny na odpoczynek po podróży. 

DZIEŃ 3 

Po śniadaniu wyjście na zwiedzanie Bangkoku. W 

programie: Świątynia Leżącego Buddy (znajduje się w 

niej największy w Bangkoku posąg Buddy o długości 

46 m), Świątynia Szmaragdowego Buddy 

(najważniejsze sanktuarium religijne kraju), Pałac 

Królewski (historyczna siedziba królów Tajlandii) oraz 

wycieczka po kanałach Bangkoku w dzielnicy Thonburi 

(w czasie wycieczki można zobaczyć m.in. wiele 

malowniczych drewnianych domów zbudowanych na 

palach). Obiad w trakcie zwiedzania. Po południu 

powrót do hotelu, czas wolny. Nocleg w Bangkoku. 

DZIEŃ 4 

Wcześnie rano wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do 

miejscowości Damnoen Saduak, w której znajduje się 

słynny pływający targ. Przejażdżka łodzią, którą 

dopłyniemy na ten egzotyczny rynek. Można tu kupić 

owoce tropikalne, pamiątki, lokalne wyroby, a nawet 

zupę gotowaną na łodzi. Około godziny 11:30 wyjazd 

do miejscowości Kanchanaburi, położonej ok. 30 km 

od granicy z Birmą. Po przyjeździe obiad w lokalnej 

restauracji. Czas na sesję fotograficzną na słynnym 

moście na rzece Kwai. Następnie przejazd w kierunku 

granicy z Birmą do hotelu River Kwai Jungle Rafts  

 

(domki kryte strzechą, zbudowane na tratwach na 

rzece Kwai). Spacer do wioski plemienia Mon, 

znajdującej się w pobliżu hotelu. Wieczorem kolacja w 

hotelu. Po kolacji czas wolny na relaks w przepięknej 

scenerii rzeki Kwai. 

DZIEŃ 5 

Po wczesnym śniadaniu, w otoczeniu tropikalnej 

roślinności i budzącej się do życia natury, 

wykwaterowanie z hotelu. Powrót łodziami 

motorowymi do przystani. Następnie przejazd 

do Parku Narodowego Erawan, gdzie podczas 

swobodnego trekkingu podziwiać będziemy piękną, 

tropikalną roślinności. Dla chętnych możliwość kąpieli 

w krystalicznie czystych wodach malowniczego 

wodospadu, zaliczanego do najpiękniejszych 

wodospadów Tajlandii. W południe odwiedziny w 

wiosce słoni. Po obiedzie w lokalnej restauracji 

przejazd do starożytnej stolicy Tajlandii – 

miejscowości Ayutthaya (stolica w latach 1351 – 

1767). Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 

DZIEŃ 6 

Po śniadaniu zwiedzanie zabytków Ayutthayi. Miasto 

zostało doszczętnie zniszczone przez wojska 

birmańskie w 1767 roku, jednak do dzisiaj zachowały 

się tam ruiny dziesiątek wspaniałych świątyń, które są 

niemym świadectwem chlubnej przeszłości miasta. W 

połowie XVIII w. w Ayutthayi mieszkało ponad 200 tys. 

ludzi i w tym okresie było to jedno z najwspanialszych 

miast na świecie. Przejazd do miejscowości Bang Pa-

in. Znajduje się tu letnia rezydencji królów Tajlandii. 

Rezydencja powstała w połowie XVII w., ale obecny 



kształt przybrała w drugiej połowie XIX w., w okresie 

panowania królów Ramy IV i Ramy V. Wśród 

imponujących budowli zespołu pałacowego na 

szczególną uwagę zasługuje “Pałac Niebiańskiego 

Światła” (budowla w chińskim stylu zbudowana w 

1889 r.), “Boska Siedziba Wolności Osobistej” 

(pawilon zbudowany na środku małego jeziora w 

typowym tajskim stylu) oraz ‘Wieża Strażnika 

Mądrości” (wieża obserwacyjna wybudowana przez 

króla Ramę V). Po obiedzie w lokalnej restauracji 

przejazd na lotnisko w Bangkoku. Przelot na Phuket, 

następnie przejazd do miejscowości 

wypoczynkowej Khao Lak. Zakwaterowanie w hotelu,  

czas wolny na wypoczynek. 

DZIEŃ 7-12 

Czas wolny na wypoczynek lub wycieczki 

fakultatywne: całodniowa wycieczka łodzią po 

niezwykle malowniczej Zatoce Phang – Nga i wysepce 

James’a Bonda; kajaki na wyspie Hong; wysepki Phi 

Phi; wyjazd do Parku Narodowego Lak Lamru; kąpiel 

ze słoniami…; Park Narodowy Khao Sok; snorkeling na 

wysepkach Similan, czy życie nocne na Phuket. 

Noclegi. 

DZIEŃ 13 

Transfer na lotnisko Phuket. Wylot do Europy. 

 

DZIEŃ 14 

Przylot do jednego z portów przesiadkowych, przerwa 

tranzytowa. Lądowanie na lotnisku Okęcie 

w Warszawie. 

 

 

 

 

 

            

TERMINY 

13.02 – 26.02.2023 

12.03 – 25.03.2023 

11.04 – 24.04.2023 

07.11 – 20.11.2023 

20.11 - 03.12.2023 

26.12 – 08.01.2024* program odwrócony 

 

CENA IMPREZY: aktualna cena wyprawy na stronie 

internetowej biura (www.wyprawy.pl) 

 

CENA ZAWIERA 

- bilety na trasie Warszawa – Bangkok – Phuket – 

Bangkok - Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele 4*, 1 nocleg w hotelu na 

tratwach River Kwai Jungle Rafts 

- wyżywienie: śniadania na całej trasie, 4 obiady (dzień 

4,5,6,7), 1 kolacja (dzień 5),  

- transfery na całej trasie 

- opiekę polskojęzycznego pilota – przewodnika na 

miejscu (od przylotu do Bangkoku do wylotu na 

Phuket) 

- opiekę lokalnych przewodników anglojęzycznych 

- ubezpieczenie EUROPA (KL 100 000 EUR, NNW 3000 

EUR) 

CENA NIE ZAWIERA 

- bilety wstępu: 75 USD 

- pozostałe koszty wyżywienia 

- napoje serwowane w czasie obiadów i kolacji 

- zwyczajowe napiwki dla kierowców i lokalnych 

przewodników:  ok. 30 USD 

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 530 USD 

(podczas wysokiego sezonu 790 USD) 

 

http://www.wyprawy.pl/

