OFERTA WYJAZDU GRUPOWEGO
8 dni

Tajlandia i Kambodża
Zaginiony Świat

kontakt:
Ecco Holiday Sp. z o.o.
Al. Solidarności 46, 61-696 POZNAŃ
Dział Obsługi Grup, e-mail: grupy@eccoholiday.com
tel: +48 804 289 220, fax: +48 61 647 46 76

Ramowy program wyjazdu
Dzień 1.

Przylot, spotkanie na lotnisku w Bangkoku I transfer do hotelu. Wieczorem kolacja
w Baiyoke Sky – najwyższym budynku
Bangkoku. Nocleg w hotelu.

Dzień2.

Całodzienne zwiedzanie Bangkoku: 3 świątynie (Złotego Buddy, Leżącego Buddy,
Szmaragdowego Buddy), Pałac Królewski,
przejażdżka łodziami po rzece i kanałach
Bangkoku, wizyta w Gems Gallery. Kolacja
– rejs statkiem po rzece Chaophraya z dancingiem.

Dzień 3.

Wyjazd do Kanchanaburi, plantacja palm
kokosowych, przejażdżka łodziami po słynnym rynku pływającym Damneon Saduak, obiad obok mostu na rzece Kwai, opcjonalnie jazda na słoniach w dżungli, transfer łodzią do
River Kwai Jungle Rafts, spacer do wioski Monow, pływanie w rzece Kwai. Kolacja przy lampach naftowych. Nocleg na tratwach.

Dzień 4.

Rano przejazd do parku narodowego Erawan, czas wolny na trekking lub kąpiele
w wodospadach. Obiad w lokalnej restauracji, transfer do starej stolicy Tajlandii Ayuthaya (200km/3godz). Kolacja w hotelu.
Nocleg.

Dzień 5.

Zwiedzanie świątyń i ruin Ayuthaya (2
godz). Następnie transfer na granice
z Kambodżą w Poipet (ok 260km/4.5godz).
Przejście granicy i przejazd do Siem Reap
(150km/3godz). Wieczorem kolacja z pokazem khmerskich tańców.

Dzień 6.

Po śniadaniu zwiedzanie kompleksu Angkor Wat i transfer na granice z Tajlandia (160km), transfer z granicy do Pattaji (260km/4.5godz).
kolacja w hotelu.

Dzień 7.

Wyspa koralowa Koh Larn z obiadem, czas wolny na opalanie się, pływanie. Wieczorem kolacja w hotelu.

Dzień 8.

Czas wolny, transfer na lotnisko w Bangkoku.

Cena zawiera
• przelot Warszawa - Bangkok - Warszawa z przesiadkami
• opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW
• zakwaterowanie w hotelach zgodnie z programem,
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje (napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo),
• transport klimatyzowanymi autokarami,
• zwiedzanie wg programu (bez biletów wstępu do zwiedzanych obiektów),
• serwis wykwalifikowanego polskiego pilota

Cena nie zawiera
• dopłaty do zakwaterowania w pokoju pojedynczym,
• opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, kosztów obsługi lokalnych przewodników, zwyczajowych
napiwków i innych opłat lokalnych, łącznie ok. 100 USD/os., jako pakiet płatny obowiązkowo pilotowi na
miejscu,
• wycieczek, wstępów fakultatywnych i lunchy,
• kosztów uzyskania wizy kambodżańskiej

