Tajlandia - Baśniowa Tajlandia

Program
Dzień 1
Zbiórka na 2 godziny przed wylotem na lotnisku Warszawa-Okęcie, hala odlotów, stanowisko
Rainbow Tours, przy ruchomych schodach.

Dzień 2
Przylot do Bangkoku. Odprawa wizowo-paszportowa i transfer do hotelu. Zakwaterowanie w
hotelu, odpoczynek po podróży. Wieczorem kolacja powitalna w hotelu.

Dzień 3
Śniadanie w hotelu, a następnie zwiedzanie Bangkoku: Świątynia Złotego Buddy, rynek
kwiatowy w Chinatown, Pałac Królewski, na terenie którego znajduje się również Wat Pra
Kaeo - świątynia gdzie przechowywany jest najsłynniejszy tajski posąg Buddy - niewielki
Budda Szmaragdowy. Dla chętnych lunch (dodatkowo płatny ok. 9 EUR). Po południu
wycieczka po Klongach - rejs łodzią po kanałach, które w przeszłości stanowiły alternatywny
system komunikacyjny Bangkoku. Wieczorem kolacja połączona z pokazem tajskiego tańca
klasycznego.

Dzień 4
Śniadanie w hotelu i wyjazd na pływający targ w Damnern Saduak. Następnie zwiedzimy
Muzeum Budowniczych Mostu na Rzece Kwai, w którym znajdują się eksponaty i informacje
na temat japońskiego obozu jenieckiego. Następnie podjedziemy do mostu na rzece Kwai i
obejrzymy cmentarz jeniecki. Podczas zwiedzania dla chętnych lunch na pływającej po rzece
tratwie oraz przejazd tzw. Koleją Śmierci (dodatkowo płatny ok. 18 EUR). Nocleg i kolacja w
hotelu w Kanchanaburi.

Dzień 5
Po śniadaniu wyjazd z Kanchanaburi do Ayutthayi, dawnej stolicy Tajlandii (1350-1767).
Zwiedzimy niektóre z licznych ruin i kompleksów świątyń, które znajdują się w tym mieście między innymi dawny Pałac Królewski. Następnie zjemy w Ayutthayi lunch i kontynuujemy
podróż do Phitsanulok, gdzie spędzimy noc. Wieczorem dla chętnych przejażdżka rikszami
rowerowymi, kolacja w lokalnej restauracji oraz pokaz „Latające warzywa” (dodatkowo
płatne ok. 17 EUR).

Dzień 6
Po śniadaniu zwiedzamy świątynię Wat Mahathrat w Phitsanulok i jedziemy do Sukothai,
gdzie odwiedzimy park historyczny - pozostałości stolicy Tajlandii w latach 1238 - 1438.
Kolejna godzina jazdy i zatrzymujemy się na obiad w lokalnej restauracji, po czym
kontynuujemy podróż do Chiang Rai, gdzie spędzamy noc w hotelu poza miastem.
Wieczorem dla chętnych kolacja w hotelu (dodatkowo płatna ok. 12 EUR)

Dzień 7
Po śniadaniu odwiedzimy wioski plemion górskich (w miarę możliwości będzie to osada
plemienia Padaung, znanego bardziej jako „Długie Szyje”, w przeciwnym wypadku
zobaczymy inne plemiona górskie tego regionu). Następnie zobaczymy położone najdalej na
północ miasto Tajlandii - Ma Sai. W zależności od sytuacji politycznej możliwość przejścia
na teren Birmy i przejażdżka rikszą motorową po miasteczku Takilek (dodatkowo płatne ok.
32 EUR). Przejazd w rejon Złotego Trójkąta. Następnie wsiadamy na łódź, która powiezie nas
wzdłuż granic Tajlandii, Laosu i Birmy oddzielonych rzeką Mekong. Powrót na kolację i
nocleg w okolice Chiang Rai.

Dzień 8
Po śniadaniu jedziemy do Chiang Mai - „stolicy północnej Tajlandii”. Droga wiedzie przez
najpiękniejsze, dziewicze tereny kraju. Obiad zjemy w Sankampaeng, wiosce rękodzieła
usytuowanej na peryferiach Chiang Mai. Po posiłku odwiedzimy niektóre ze stoisk
rękodzielniczych znanych z rzeźb, wyrobów z jedwabiu, srebra, parasolek itp. Wieczorem dla
chętnych kolacja połączona z pokazem tańców ludowych (dodatkowo płatna ok. 12 EUR)

Dzień 9
Po śniadaniu wizyta w ogrodzie orchidei i „szkole słoni”, gdzie zobaczymy jak przysposabia
się słonie do pracy. Przejażdżka na słoniach przez dżunglę, bryczkami ciągniętymi przez woły
oraz spływ tratwami i lunch (dodatkowo płatne ok. 34 EUR). Po południu wizyta w gabinecie
masażu tajskiego (2 godziny płatne dodatkowo ok. 14 EUR). Wieczór pozostaje wolny, żeby
dokonać zakupów na wielkim nocnym targowisku Chiang Mai.

Dzień 10
Po śniadaniu zwiedzimy jedną z najsłynniejszych świątyń w Tajlandii - Wat Doi Suthep,
usytuowaną na górze Suthep nieopodal Chiang Mai. Roztacza się stamtąd wspaniały widok na
miasto. Obiad w lokalnej restauracji. Czas wolny do momentu transferu na dworzec kolejowy,
gdzie wsiadamy do nocnego pociągu do Bangkoku ok. godziny 17:00. W pociągu dostaniemy
suchy prowiant na drogę.

Dzień 11
Przyjazd do Bangkoku wcześnie rano. Śniadanie w hotelu w Bangkoku, a następnie transfer
do Pattayi. Po drodze dla chętnych zwiedzanie jednej z największych na świecie farm
krokodyli (dodatkowo płatne ok. 16 EUR). Czas wolny na plażowanie, kąpiele morskie i
wypoczynek.

Dzień 12-14
Czas wolny na wypoczynek nad morzem lub dokonanie zakupów. Możliwość korzystania z
wycieczek fakultatywnych (nie dotyczy to Klientów wybierających pobyt na wyspie Koh
Samet): wycieczka na wyspę koralową Ko Lan (ok. 20 EUR), Mały Siam - park z
miniaturowymi zabytkami tajskimi (ok.14 EUR), rewia transwestytów (ok. 19 EUR) lub inne.

Dzień 15
czas wolny na wypoczynek nad morzem lub wycieczki fakultatywne.

Dzień 16
po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotnisko. Przelot do Polski.

