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Opis 

Termin: 
marzec - grudzień
2023r.

Transport: 
samolot
dojazd własny

TAJLANDIATAJLANDIATAJLANDIA

WYPOCZYNEK ZE ZWIEDZANIEM

Tajlandia jest jedynym krajem Azji Południowo-Wschodniej, który nigdy
nie był europejską kolonią. "Taj" znaczy wolny, a "Tajlandia" to “kraj ludzi
wolnych". Tajlandia to perła Morza Andamańskiego, to kraj prawdziwej
egzotyki, w którym przeszłość doskonale łączy się z nowoczesnością.
Życzliwość i gościnność mieszkańców sprawia, ze Tajlandia nazywana jest
Krainą Uśmiechu. Specyfika Dalekiego Wschodu, buddyjskie świątynie i
klasztory, tajemnicze ruiny, urzekająca natura, rajskie plaże oraz dobrze
rozwinięte kurorty i sezon przez cały rok.

Podczas naszego wyjazdu będzie czas na pobyt, na rajskiej wyspie Koh
Samet, gdzie poczujemy prawdziwy klimat Tajlandii. Jest to bez wątpienia
prawdziwa perełka i rajska wyspa z przepięknymi plażami i cudowną
atmosferą. Tutaj spędzimy pięć nocy, a kolejne siedem w Pattaya, w
komfortowym hotelu blisko plaży. Zasmakujemy różnorodną tajską
kuchnię, zobaczymy fascynujące zabytki oraz buddyjskie świątynie. 

Niezwykła wyspa Ko Samet leży w prowincji Rayong, około 200km od
Bangkoku. Cała wyspa jest Parkiem Narodowym i po przybyciu należy
opłacić wstęp (w cenie pobytu). Na wyspie nie ma samochodów poza
lokalnym transportem w postaci półciężarówek, natomiast bez problemu
można wypożyczyć i przemieszczać się na skuterze. 

Drugim miejscem  podczas pobytu będzie Pattaya, położona nad
malowniczymi zatokami, jest to dawna osada rybacka, która zyskała
popularność w latach 80-tych, kiedy to zaczęły powstawać strzeliste
hotele, restauracje, dyskoteki i ośrodki sportów wodnych. To wszystko, w
polaczeniu z magia tego miejsca i malowniczymi krajobrazami, przyciąga
rzesze turystów chcących przeżyć niezapomniane chwile.

https://www.travelplanet.pl/wakacje/tajlandia/pattaya/
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11 x śniadania, 10x lunche i 11x obiadokolacje wg programu,
każdego dnia podczas pobytu. 
Posiłki serwowane są do pokoju. Śniadanie: 7.00 (kanapki,
jajka, owoce), 12.00 lunch (zdrowa żywność np. czarny ryż z
kurczakiem, rybami lub owocami morza),  18.00 kolacja w
tajskim stylu. Codziennie przy dostarczaniu posiłków odbywa
się kontrola lodówki odnośnie napojów, które są uzupełniane..
Na jeden pokój przysługuje 1szt x0,7l dobrej jakości
luksusowej wódki ryżowej, 2szt×0,7l piwa Chang, 2szt ×1l
naturalny sok pomarańczowy, zgrzewka niegazowanej wody
mineralnej 12szt × 0,6l.
Jeden raz w tygodniu w sobotę lub niedzielę uczestniczy
jedzą posiłek w okolicznej restauracji, w formie bufetu. 

Wyżywienie

Zakwaterowanie
7 noclegów w Pattaya, hotele 4*, położone od plaży w
odległości około 400 m, pokoje wyposażone w
klimatyzację, lodówkę, czajnik, tv, niektóre z aneksem
kuchennym.
4 noclegi na Wyspie Koh Samet,  zakwaterowanie w hotelu
lub w willi położonej blisko plaży, pokoje wyposażone w
klimatyzację, lodówkę, czajnik, tv.
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Dzień 1 / PRZELOT / POLSKA - TALANDIA (lub inne miejsce wylotu)
Przyjazd na lotnisko, odprawa paszportowa - bagażowa, wylot do Tajlandii, z przesiadką.

PROGRAM

 Dzień 2 / PRZYLOT DO BANGKOKU
Przylot do Bangkoku, przywitanie z rezydentem na lotnisku, transfer do hotelu w
Pattaya, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 3  / PATTAYA
Wypoczynek, czas wolny, kąpiele. Codziennie wyżywienie. 

Dzień 8 / WYSPA KOH SAMET - PATTAYA

Dzień 5-7 /  WYSPA KOH SAMET

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na wyspę Koh Samet, lunch, czas wolny,
obiadokolacja, nocleg.

Wypoczynek, zwiedzanie, codziennie wyżywienie, noclegi. 

Dzień 13 / WYLOT DO POLSKI lub innego kraju
Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa paszportowa - bagażowa,
wylot do wybranego kraju. Zakończenie wycieczki. 

Dzień 4 / PATTAYA - WYSPA KOH SAMET

Wypoczynek, czas wolny na zwiedzanie, kąpiele. Codziennie wyżywienie. 

Śniadanie, wykwaterowanie, transfer do hotelu w Pattaya, lunch, czas wolny,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 9 - 12 / PATTAYA
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CENA OBEJMUJE
Opiekę polskiego rezydenta na miejscu 
Transport busem podczas realizacji programu oraz transfer z i na lotnisko
Transport samochodem oraz łodzią na wyspę Koh Samet oraz z powrotem do
Pattaya, wstęp na wyspę
3 godzinny rejs po Oceanie do kilku punktów raf koralowych (wycieczka)
Przejazd na targ rybny, który dla Europejczyków jest istnie egzotyczny, gdzie
będzie możliwość zakupienia od rybaków świeżych ryb i owoców morza. Zostanie
to przygotowane na miejscu do zjedzenia. Cena nie obejmuje zakupienia żywności
11 rozpoczętych noclegów:  w pokojach 2,3 os. z łazienkami, dostępne równie
rodzinne pokoje
Wyżywienie – 11x śniadania, 10x lunche oraz 11x obiadokolacje wg programu 
Napoje do posiłków oraz w ciągu dnia  
Ubezpieczenie podróżne WIENER z chorobami przewlekłymi: KL 100 000 EUR,
NNW 5 500 EUR, OC MIENIE 30 000 EUR, OC OSOBY 60 000 EUR, Bagaż 600 EUR 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 13zł/osobę 
Turystyczny Fundusz Pomocowy 13zł/osobę

DODATKOWO PŁATNE
Bilet lotniczy (przelot do Bangkoku), cena w granicach 2600 zł - 6000 zł/ osobę w
zależności od terminu i miejsca wylotu 
Leżaki na plaży
wycieczki fakultatywne: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;  Pattaya - Nong
Nooch Garden - 700 BHT; Snorkaling - 600 BHT,  Thai masage - 200 BHT, Oil
masage - 300 BHT, łowienie kałamarnic na Wyspie Koh Samet - 500 BHT 
Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 3% lub 6% - możliwość wykupienia w biurze
ewentualna dopłata do pokoju jednoosobowego
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ZAKWATEROWANIE

7 nocy w miejscowości Pattaya, przykładowe hotele:

4 noce na wyspie Koh Somet, przykładowe noclegi: 

       TJ HOTEL http://www.thetjhotel.com/
       Dvaree Jomtien Beach https://www.djbpattaya.com/

       Sinsamut Koh Samed http://www.sinsamutkohsamed.com/ 
       Villa Saikaew http://www.saikaewvilla65.com/

CENY

5450 PLN + koszt biletu samolotowego 
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w programie oraz miejsc
zakwaterowania
Kolejność pobytu może ulec zmianie 
Dostępność w hotelach jest sprawdzana na bieżąco
Oferta została przygotowana dla grupy minimum 6 osób, przy mniejszej liczbie
zostanie ponownie skalkulowana
W przypadku zakwaterowania w pokoju 1 osobowym, obowiązuje dopłata    
Przy zapisie wpłata 1500 PLN oraz koszt biletu lotniczego, w przypadku
zamówienia w biurze zakupu biletu (bilet imienny bezzwrotny), koszty rezygnacji
zgodnie z OWU
Na 3 dni przez wylotem, zostaną przekazane uczestnikom dokumenty podróży  
Wymaganym dokumentem podróży jest paszport ważny minimum 6 miesięcy
od daty powrotu do Polski
W Tajlandii każdy dzień jest słoneczny. Nawet w porze deszczowej słońce może
się schować za chmurami na kilka godzin, maksymalnie jeden dzień. Dlatego nie
bez powodu Tajlandia jest nazywana krainą słońca i uśmiechu
Do Tajlandii można podróżować przez cały rok, jednak najlepszym czasem na
przyjazd do Tajlandii jest okres, w którym występuje pora ciepła i sucha. To czas
od listopada do lutego, kiedy można się spodziewać przepięknej pogody oraz
wysokich temperatur ( 28 - 32 stopnie Celsjusza)
Osoby podróżujące do Tajlandii z Polski nie mają obowiązku wykonania żadnych
szczepień, jednak są zalecane szczepienia, które warto rozważyć
Informacje dotyczące ew. obostrzeń przeciw Covid -19 będą przesyłane na
bieżąco w przypadku wprowadzonych zmian. Wyjazd odbywa się obecnie bez
okazywania dokumentów szczepień oraz bez konieczności wykonywania testów. 

DODATKOWE INFORMACJE


