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Singapur, Malezja i Tajlandia 17 dni
Singapur, Malakka, Kuala Lumpur, Wzgórza Cameron, Penang, Georgetown,
Krabi, Bangkok, Ayutthaya, Kanchanaburi, Damnoen Saduak
Program wycieczki
1 dzień Wylot z Warszawy
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Singapuru z przesiadką.
2 dzień Singapur
Przylot do Singapuru, jednego z trzech na świecie miast-państw, zwanego Miastem Lwa lub Miastem Ogrodów. Transfer do
hotelu. Nocleg w Singapurze.
3 dzień Singapur
Zwiedzanie miasta. W programie zabytki centrum administracyjnego, gdzie znajdują się gmachy z czasów kolonialnej
przeszłości. Wizyta w barwnej dzielnicy chińskiej. Rejs po rzece Singapur, w czasie którego będzie można obserwować
współczesną architekturę miasta. Wjazd na platformę widokową na 57. piętrze hotelu Marina Bay Sands. Wizyta
w futurystycznym kompleksie ogrodowym Gardens by the Bay. Jest to park, na którego 101 ha przyroda miesza się
z mierzącymi do 55 metrów konstrukcjami przypominającymi drzewa, które porośnięte są różnorodnymi roślinami z całego świata.
Nocleg w Singapurze.
4 dzień Singapur / Malakka / Kuala Lumpur
Przejazd trasą wzdłuż ponadkilometrowej grobli, łączącej Singapur z leżącym w Malezji Johor Bahru. Przejazd do Malakki
–
najciekawszego pod względem historycznym miasta Malezji. Zwiedzanie zabytkowego centrum Malakki, m.in.: wzniesionego
w XVII w. przez Holendrów ratusza oraz fascynującej świątyni Cheng Hoon Teng. Wizyta na wzgórzu św. Pawła. Przejazd do
Kuala Lumpur – stolicy Malezji, miasta z mnóstwem zabytków, nowoczesnych, stalowych wieżowców, pięknych parków, wielkich
centrów handlowych, gwarnych bazarów i modnych klubów nocnych. Nocleg w Kuala Lumpur.
5 dzień Kuala Lumpur
Całodniowe zwiedzanie stolicy Malezji, która łączy malajskie, chińskie i indyjskie społeczności i kultury. W programie: Pomnik
Narodowy, oglądanie z zewnątrz nowego Pałacu Królewskiego. Wizyta na placu Merdeka – sercu kolonialnego Kuala Lumpur.
Przy placu znajduje się m.in. wzniesiony w XIX w. budynek sułtana Abdula Samada. Przejazd do położonych w nowoczesnym
centrum miasta, liczących 452 m wysokości bliźniaczych Petronas Towers (oglądanie z zewnątrz), do niedawna drugich pod
względem wysokości budynków na świecie. Postój przy Meczecie Narodowym. Jeżeli czas pozwoli wizyta w Muzeum
Narodowym, gdzie można zapoznać się z informacjami o ludach zamieszkujących tereny Malezji. Zwiedzanie jaskiń Batu,
a w nich hinduistycznej świątyni, która podczas festiwalu Thaipusam jest celem pielgrzymek dziesiątek tysięcy wiernych. Nocleg
w Kuala Lumpur.
6 dzień Kuala Lumpur / Wzgórza Cameron / Penang
Przejazd ku sięgającym ponad 1500 m wysokości Wzgórzom Cameron, które słyną ze szczególnego mikroklimatu, plantacji
herbaty oraz wielkiej różnorodności zamieszkujących je motyli. Droga wiedzie pośród wiosek, zalesionych wzgórz oraz dolin. Po
drodze wizyta w osadzie malajskich aborygenów (Orang Asli) oraz przy wodospadzie Iskandar. Przejazd na wyspę Penang
przez najdłuższy most w Azji Południowo-Wschodniej (13,5 km długości) – most Penang. Wyspa Penang, zwana „Perłą Orientu”
jest zarówno pięknym morskim kurortem, jak i miejscem o bogatej, intrygującej historii. Nocleg na wyspie.
7 dzień Penang / Georgetown
Zwiedzanie wyspy i jej stolicy Georgetown
: Wat Chaya Mangkalaram – świątynia Leżącego Buddy, fort Cornwallis – jedna
z najstarszych budowli wyspy i Khoo Kongsi – jeden z ocalałych kongsi – miejsc zebrań chińskich klanów. Wizyta w fabryce
batików, na farmie motyli, w świątyni Kek Lok Si oraz w ogrodzie botanicznym. Przejazd na farmę owoców tropikalnych.
Nocleg na wyspie.
8 dzień Penang / Krabi
Przejazd do Krabi w Tajlandii – jednego z najsłynniejszych kurortów nad Morzem Andamańskim. Czas wolny na wypoczynek
nad morzem. Nocleg w Krabi.
9 dzień Krabi
Czas wolny. Okazja, aby skorzystać z licznych atrakcji fakultatywnych. Nocleg w Krabi.
10 dzień Krabi
Czas wolny. Nocleg w Krabi.

11 dzień Krabi / Bangkok / Ayutthaya
Transfer na lotnisko i przelot do Bangkoku. Przejazd do położonej w pięknej, nadrzecznej scenerii Ayutthayi
(stolicy Syjamu
do 1767 r.), pełnej ruin dawnych wspaniałych świątyń i pałaców. Zwiedzanie zabytków Ayutthayi, których architektura była
inspiracją dla późniejszych budowli Bangkoku. Wizyta w letnim kompleksie pałacowo-parkowym królów w Bang-Pa-In. Nocleg
w Ayutthayi.
12 dzień Ayutthaya / Kanchanaburi
Dalsze zwiedzanie Ayutthayi. Przejazd do Kanchanaburi, gdzie znajduje się znany z ekranizacji powieści Pierra Boulle’a most
na rzece Kwai. Wizyta na cmentarzu oraz w muzeum jeńców wojennych, którzy budowali most oraz biegnącą przezeń trasę
kolejową. Nocleg w Kanchanaburi.
13 dzień Kanchanaburi
Wyprawa do Parku Narodowego Erewan. Spacery po dżungli, spotkanie z małpami, możliwość kąpieli przy pięknych
wodospadach Erewan. Po południu przejazd „koleją śmierci”, którą budowali jeńcy wojenni podczas II wojny światowej i która
miała pomóc Japonii w inwazji na Birmę. Powrót do hotelu i czas wolny. Nocleg w Kanchanaburi.
14 dzień Damnoen Saduak / Bangkok
We wczesnych godzinach rannych wyjazd na pływający bazar Damnoen Saduak. Przejazd do Bangkoku (ok. 3 godz.). Spacer
po chińskiej dzielnicy. Zwiedzanie świątyni Złotego Buddy (Wat Traimit). Największą atrakcję świątyni stanowi 3-metrowy,
odlany ze szczerego złota posąg Buddy. Wieczorem rejs po rzece Chao Phraya. Kolacja w restauracji na statku. Nocleg
w Bangkoku.
15 dzień Bangkok
Wizyta w Wielkim Pałacu Królewskim i w znajdującej się na terenie pałacowym świątyni Szmaragdowego Buddy. Zwiedzanie
świątyni Leżącego Buddy (Wat Pho), największej i najstarszej świątyni w mieście oraz fabryki biżuterii, prawdopodobnie
największej takiej fabryki na świecie, gdzie można zakupić ozdoby z kamieni szlachetnych. Rejs łódką po kanałach, na których
do niedawna opierał się system komunikacyjny miasta. Nocleg w Bangkoku.
16 dzień Bangkok
Spacer po parku Dusit, którego główną atrakcją jest pałac Vimanmek wybudowany ze złocistego drewna tekowego. Czas wolny.
Nocleg w Bangkoku.
17 dzień Wylot z Tajlandii
Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadką.

- miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego

Termin:

Symbol:

Cena od osoby:

Dopłata do pokoju 1 os.

09.02 - 25.02.2018

SMT-2/18

6865 PLN + 2050 USD*

810 USD*

17.11 - 03.12.2018

SMT-11/18

6865 PLN + 2050 USD*

810 USD*

* Płatne w Polsce w USD (tylko przelewem) lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty.
Cena obejmuje:
1. Przelot na trasie Warszawa - Singapur i Bangkok - Warszawa przez
jeden z portów lotniczych oraz przelot Krabi - Bangkok.
2. Przejazdy autobusami lub mikrobusami wg programu.
3. Zakwaterowanie w hotelach **** w pokojach 2-os. z łazienką i
klimatyzacją (2 osoby w pokoju).
4. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie.
5. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych
przewodników w czasie zwiedzania.
6. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu).
7. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów.
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób
przewlekłych), NNW i bagażu.
9. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
10. Podatek VAT

Cena nie obejmuje:
1. Napojów do posiłków.
2. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (75 USD
płatne w Azji).
3. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych
programem zwiedzania.
4. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie.
5. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.
Wymagania dot. paszportu RP:
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu
do Polski oraz posiadać co najmniej 1 wolną stronę.
Osoby podróżujące z paszportem RP do Singapuru, Malezji i
Tajlandii w celach turystycznych obowiązuje porozumienie o
zniesieniu obowiązku wizowego.
W Pałacu Królewskim w Bangkoku lokalne prawo zabrania
polskiemu pilotowi oprowadzania grup.

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie.
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