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BANGKOK 
Oficjalna nazwa: „Wielkie miasto aniołów, Skarbiec boskich klejnotów, Wielka niezdobyta ziemia, 

Wielkie i potężne Królestwo, Królewska i Wspaniała Stolica o dziewięciu szlachetnych klejnotach, 

Najwyższa siedziba Królewska i Wielki Pałac, Boskie Schronienie i mieszkanie Dusz” potocznie 

nazywana Bang Makok co ostatecznie przekształcono na Bangkok. Fraza „same same  but different” 

czyli taki sam, ale inny, idealnie oddaje charakter Bangkoku. Tutaj wielkie oszklone biurowce sąsiadują 

z małymi, tradycyjnymi chatkami a zwyczajność ściera się z egzotyką. Idealne miejsce na kulinarne 

przygody z całego świata. Miasto tętni życiem. Jest to najgorętsze miasto świata, Temperatury wahają 

się 32 do 24 Celsjusza. Kiedyś był to mały port handlowy, teraz to 10 milionowa metropolia. Stolicą 

został w 1742r 
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ZWIEDZANIE BANGKOKU Z POLSKOJĘZYCZNYM PRZEWODNIKIEM 

  

PODSTAWY BANGKOKU -  WYCIECZKA GRUPOWA CAŁODNIOWA 

Czas trwania: 09:00 – 16:00  

Cena: 2000 THB / osoba dorosła, 1500 THB dziecko  

W CENIE:  

✓ Polskojęzyczny przewodnik  

✓ Bilety do atrakcji  

✓ Rejs łodzią po kanałach  

✓ Transport minivanem z klimatyzacją  

ZOBACZYCIE:  

✓ Wat Tramit ( złoty Budda)  

✓ China Town  

✓ Wat Po ( leżący Budda)  

✓ Wielki pałac ( opcjonalnie)  

✓ Way Phra Kaew ( opcjonalnie)  

✓ Bangkok z perspektywy rzeki  

✓ Wat Arun ( świątynia świtu)  

Ważne informacje: :  

 Wejście do Pałacu Królewskiego płatne dodatkowo: 550 THB  

 Odbiór z recepcji hotelu w centrum Bangkoku, w przeciwnym wypadku należy się udać do 

ustalonego miejsca zbiórki  

 Koniec wycieczki przy centrum handlowym BMK w centrum Bangkoku  
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PODSTAWY BANGKOKU -  WYCIECZKA GRUPOWA PÓŁDNIOWA  

Czas trwania: 09:00 – 13:00  

Cena: 1600 THB / osoba dorosła, 1300 THB dziecko  

W CENIE:  

✓ Polskojęzyczny przewodnik  

✓ Bilety do atrakcji i wielkiego Pałacu 

✓ Transport minivanem z klimatyzacją  

ZOBACZYCIE:  

✓ Wat Tramit ( złoty Budda)  

✓ China Town  

✓ Wielki pałac ( opcjonalnie)  

✓ Way Phra Kaew ( opcjonalnie)  

Ważne informacje: :  

 Wejście do Pałacu Królewskiego płatne dodatkowo: 550 THB  

 Odbiór z recepcji hotelu w centrum Bangkoku, w przeciwnym wypadku należy się udać do 

ustalonego miejsca zbiórki  

 Lunch dodatkowo płatny  

 Koniec wycieczki przy centrum handlowym BMK w centrum Bangkoku  

 

ZWIEDZANIE BANGKOKU – WYIECZKA PRYWATNA   

Czas trwania: 09:00 – 17:00  

Cena: 280 USD za całą grupę, 8h zwiedzania  

WAŻNE INFORMACJE:  

✓ Polskojęzyczny przewodnik  

✓ Prywatna grupa  

✓ Zwiedzanie komunikacją miejską pozwala poznać Bangkok najlepiej oraz uniknąć korków. 

Skorzystacie z tramwaju wodnego, metra, skytrain, autobusów, tuk tuków, taxi skuterów.  

Ich wybór zależy od aktualnej sytuacji na drogach.  

✓ Lunch oraz bilety wstępów do świątyń, atrakcji i komunikacji miejskiej płatne na miejscu.  

 

PROGRAM „DUSZA, ZAPACHY I SMAKI MIASTA” 

Spotkanie w lobby hotelu, następnie przeprawa tramwajem wodnym 

Rzeką Królów – opowiadamy o historii miasta. Docieramy do Wat Arun ( 

świątyni poranka) gdzie poruszamy temat hinduskiego rodowodu 

buddyzmu. Promem płyniemy do Wat Pho ( świątynia leżącego Buddy) 

gdzie rozmawiamy o powstaniu buddyzmu i jego praktykach. Następnie 

zrobimy sobie przerwę na tajską herbatkę w kawiarni Elephin. Gdy 

odpoczniemy, ruszamy na rynek hurtowy i giełdę kwiatową Pak Klong, 

skąd tuk tukiem udajemy się do szkoły tajskiej kuchni gdzie będziemy 

gotować z Tajami. Przygotujemy 5 klasycznych potraw. Końcowym 

etapem jest Lumphini Park , czyli płuca miasta, i poobserwujemy 

mieszkańców trenujących Tai Chi, Kung – Fu oraz poszukamy wspólnie 

dwumetrowych waranów zamieszkujących tutejszy staw.  
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PROGRAM „UKRYTE MIASTO” 

Po spotkaniu w lobby Waszego hotelu, ruszamy kolejką 

nadziemną Sky Train lub starym autobusem do przystani, 

gdzie przesiadamy się na łódkę i płyniemy na rejs kanałami 

Thon Buri, i poznajemy życie na wodzie w najstarszej części 

miasta. Po przerwie na tajski lunch płyniemy promem  do 

China Town, i próbujemy rozkodować specyficzny charakter 

największej chińskiej dzielnicy na świecie. Możliwe że 

zgubimy się w wąskich uliczkach. Po tej przygodzie udajemy 

się metrem do Slumsów Klong Thoi aby dowiedzieć się 

czym żywią się mieszkańcy slumsów, i przekonamy się 

podczas rozmowy że biedni ludzie potrafią być naprawdę 

szczęśliwi. Po tym doświadczeniu ruszamy tuk tukiem do 

szkoły mistrzów Tajskiego boxu, do prawdziwej szkoły 

Muay Thai, gdzie można spotkać największą legendę tej 

dyscypliny – mistrza Saenchaia.  
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WODOSPADY ERAWAN I MOST NA RZECE KWAI 

Kąpiel w chłodnej wodzie wodospadów, bujna zieleń, barwne motyle, ptasie trele i psotne małpy. Oto 

raj tak blisko Bangkoku. Spakuj picie, przekąski, wskocz w wygodne buty i rusz do Parku Narodowego 

Erawan. Przed Tobą całkiem wymagający trekking. Intensywne 1,5km spaceru pod górę, ale to co 

ukarze się Twoim oczom będzie sowicie wynagradzające. Im wyżej tym, tym piękniej. Wodospady 

swoimi kształtem robią wrażenie, woda jest czysta i turkusowa. Zanurz stopy w chłodnej wodzie 

wodospadu czwartego a małe rybki Garra połaskoczą Cię w pięty. Najwyżej położony siódmy wodospad 

to dzieło sztuki matki natury, po prostu trzeba to zobaczyć. Park Narodowy Erawan to oaza spokoju i 

wytchnienia oraz piesza przygoda pozostająca w pamięci. 

Czas trwania: 06:15 – 19:00  

Cena: 2840 THB / osoba  
Kolej śmierci + 100 THB ( opcjonalnie)   

Opłata zawiera: 

✓ Opłatę za wstęp do parku 

✓ Klimatyzowany środek transportu 

✓ Lunch 

✓ Most na rzece Kwai i muzeum JEATH ( opcjonalnie, + 40 THB)  

Ważne: 

• Odbiór uczestników z punktów zbiórki będzie odbywał się po kolei, proszę czekaj cierpliwie przy 

swoim hotelu. Jeśli oczekiwanie wydłuża się skontaktuj się z organizatorem wycieczki.  

• Trasa zbiórki, plan dnia może ulegać korektom przez organizatora wycieczki w zależności od ruchu 

na drodze lub/i warunków pogodowych. Wycieczka kończy się na Khao San.  
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MAEKLONG RAILWAY MARKET  

& 

 DAMNOEN SADUAK FLOATING MARKET  

Czas trwania: 06:15 – 13:00  

Cena: 1300 THB / osoba  
 

Opłata zawiera: 

✓ Przejażdżka tradycyjną łodzią Longtail na pływającym markecie ( 10 min)  

✓ Klimatyzowany środek transportu 

Dodatkowo:  

 Jedzenie i napoje nie są wliczone w cenę  

 SUP dodatkowo płatny 150 THB ( opcjonalnie)  

Ważne: 

• Odbiór uczestników z punktów zbiórki będzie odbywał się po kolei, proszę czekaj cierpliwie przy 

swoim hotelu. Jeśli oczekiwanie wydłuża się skontaktuj się z organizatorem wycieczki. 

• Trasa zbiórki, plan dnia może ulegać korektom przez organizatora wycieczki w zależności od ruchu 

na drodze lub/i warunków pogodowych. Wycieczka kończy się na Khao San.  
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AYUTTHAYA  

Niegdyś kipiące życiem, jednomilionowe miasto w roku 1600 było większe niż Paryż i Londyn razem 

wzięte. Ayutthaya była centrum dyplomatycznym i handlowym dla Europejczyków i Chińczyków. 

Kwitnąca i bogata metropolia stała się celem dla birmańskiego władcy. Złupione, spalone i zrównane z 

ziemią (1767r) nie nadawało się do odbudowy. Stolica została przeniesiona, a niegdyś bogato zdobione 

i kapiące złotem świątynie, obecnie kruszejące, malownicze ruiny przyciągają turystów z bogatą 

wyobraźnią, wzdychających “ach, kiedyś to było...” 

Czas trwania: 06:15 – 16:45  

Cena: 1900 THB / osoba  

Opłata zawiera: 

✓ Bilety wstępów do świątyń i zabytków  

✓ Klimatyzowany środek transportu 

✓ Przewodnik anglojęzyczny  

✓ Lunch  

Dodatkowo:  

 Napoje nie są wliczone w cenę  

Ważne: 

• Odbiór uczestników z punktów zbiórki będzie odbywał się po kolei, proszę czekaj cierpliwie przy 

swoim hotelu. Jeśli oczekiwanie wydłuża się skontaktuj się z organizatorem wycieczki.  

• Trasa zbiórki, plan dnia może ulegać korektom przez organizatora wycieczki w zależności od ruchu 

na drodze lub/i warunków pogodowych. Wycieczka kończy się na Khao San.  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

Istnieje możliwość zorganizowania prywatnych wycieczek których cena liczona jest 

indywidualnie w zależności od ilości osób i terminu.   

 

 

Jak zarezerwować:  

Aby dokonać rezerwacji skontaktuj się ze swoim asystentem i wskaz interesującą Cię wycieczkę. 

Rezerwacji możesz dokonać także pod adresem e-mail: tajlandia@tnwr.pl  

Pamiętaj aby podczas rezerwacji podać takie dane jak: Imię i nazwisko, data podróży, ilość osób i wiek dzieci.  

Płatność i zwroty  

Termin płatności: do 30 dni przed planowaną datą.  

W przypadku rezygnacji później niż 30 dni zwracana jest opłata pomniejszona o koszty manipulacyjne, ok 250 

THB za osobę.   

W przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed planowaną wycieczką, nie jest zwracana żadna opłata.  

Nie pojawienie się w umówionym miejscu jest równoznaczne z rezygnacją udziału.  

 

Dodatkowe informacje: 

W przypadku gdy wycieczka nie będzie mogła się odbyć ze względu na warunki atmosferyczne wycieczka zostanie 

przełożona na inny termin bądź zwrócimy wpłaconą należność.  

Promy poinformować nas możliwie najszybciej jeśli chciałbyś złożyć skargę do organizatora. Twoja opinia jest dla 

nas bardzo ważna, więc jeśli coś było nie tak, proszę, poinformuj nas o tym.  

Kobiety w ciąży, dzieci poniżej 2 roku życia i seniorzy powyżej 70 roku życia, osoby ze schorzeniami, chorobami 

kości, osoby po operacji czy potrzebujące wsparcia przy chodzeniu – proszone są o poinformowanie o tym fakcie 

przed dokonaniem rezerwacji. Jeśli nie poinformujesz nas o tym a w dniu wycieczki organizator odmówi zabrania 

Cię na pokład, należność za wycieczkę nie zostanie zwrócona.  

Rezerwacja wycieczki i płatność jest równoznaczna z akceptacją powyższych warunków uczestnictwa  
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