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Tajlandia Kambodża
Arrival Date: BKK 05.10.18
Departure Date: BKK 13.10.18
Type of Tour: Private Tours

Bangkok - Ayuthaya - Khao Yai NP - Siem Reap - Angkor Jomtien Beach
05.10 Bangkok
Przylot na lotnisko w Bangkoku - Qatar 19:00. Spotkanie z pilotem i
transfer do hotelu. Relaks po podróży. Spacer po okolicach hotelu,
posmakujemy “patyków” z grilla ze straganów ulicznych i innych
smakołyków. Nocleg w Bangkoku.
06.10 Bangkok
Po śniadaniu wycieczka do najważniejszych atrakcji stolicy Tajlandii:
Złoty Pałac, świątynia Leżącego Buddy i świątynia wschodu słońca.
Poruszamy się różnymi środkami lokomocji: taxi wodne, Sky Train,
metro, tuk-tuk. Odwiedzimy też centrum miasta: MBK, Siam Center.
Nocleg w Bangkoku.
07.10 Ayuthaya - Khao Yai
Po śniadaniu wyjazd do starej stolicy Tajlandii - Ayuthaya (lista
UNESCO). Po zwiedzeniu ruin najważniejszych świątyń i przerwie na
posiłek udajemy się do parku narodowego Khai Yai (UNESCO). Nocne
safari - przy odrobinie szczęścia spotkamy słonie i inne dzikie zwierzęta
(na terenie parku o powierzchni 2 tys km2 zamieszkuje wciąż około 200
słoni, gibony, niedźwiedzie i tygrysy).
Nocleg w Khao Yai.
08.10 Khao Yai
Po śniadaniu udajemy się na trekking ścieżkami parku w dżungli do
spektakularnych wodospadów: Haew Narok oraz Haew Suat (kręcono tu
film “The Beach” z Leonardo Di Caprio).
Będzie też możliwość fakultatywnej wycieczki na rafting - opcje do
ustalenia na miejscu. Nocleg w Khao Yai.
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09.10 Khao Yai - Siem Reap
Po śniadaniu jedziemy na granicę z Kambodżą, przejście granicy i
przejazd do Siem Reap. Zakwaterowanie w hotelu. Wyjazd na zachód
słońca nad świątyniami. Wieczorem spacer po centrum, odwiedzimy
Pub Street. Nocleg w Siem Reap.
10.10 Siem Reap
Po śniadaniu wycieczka do świątyń Angkoru, wśród nich; Ta Prom
(porośnięta drzewami), Bayon (kamienne twarze) i największy obiekt
sakralny na świecie : Angkor Wat. Podczas wycieczki przerwa na posiłek.
Powrót późnym popołudniem do hotelu. Nocleg w Siem Reap.
11.10 Siem Reap - Jomtien Beach
Po śniadaniu wycieczka nad największe jezioro w południowowschodniej Azji - Tonle Sap; wioski na palach i prawdziwa Kambodża.
Po wycieczce przejazd na granicę z Tajlandią, przejście granicy i transfer
na plażę Jomtien, na południe od Pattaya City. Jomtien Beach to
bardziej czysta i spokojniejsza plaża od Pattaya. Zakwaterowaniee w
hotelu. Zapoznanie z okolicą. Nocleg w Jomtien.
12.10 Jomtien Beach
Po śniadaniu dzień wolny na plażowanie. Nocleg w Jomtien.
13.01 Jomtien Beach - lotnisko w Bangkoku
Po śniadaniu czas wolny. O 15 transfer na lotnisko w Bangkoku.
Koniec świadczeń.
Cena programu obejmuje następujące świadczenia:
• zakwaterowanie w dobranych hotelach 3* ze śniadaniami
• wymienione prywatne wycieczki i transfery, bilety wstępu
• polski pilot - rezydent od 30 lat w Tajlandii

Koszty ponoszone indywidualnie:
• -ubezpieczenie (polecamy World Nomads Insurance),
• -wiza do Kambodży (na granicy)
• -posiłki nie ujęte w programie (pilot zarekomenduje restauracje i
pomoże zamówić potrawy)
• -wydatki własne (mini barek, telefony, pranie, etc.)
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