
TAJLANDIA 
- kraina uśmiechu 

INSPIRACJE NA UDANY INCENTIVE 

późna jesień / zima 



TAJLANDIA 

Tajlandia nazywana jest często uśmiechniętą krainą lub krajem 

szczęśliwych ludzi. To radosne miejsce położone jest w 

południowo-wschodniej Azji. Niezwykle malowniczy kraj oblewają 

wody Zatoki Syjamskiej, Morza Południowochińskiego i Morza 

Andamańskiego. Powierzchnia Tajlandii wynosi 514 tysięcy km 2 i 

dzieli się na 72 prowincje. Stolicą kraju jest Bangkok, w którym 

mieszka prawie 5,6 miliona mieszkańców, co stanowi 10% całej 

ludności Tajlandii (59,7 mln). Prawie 39 % terytorium pokrywają 

tropikalne lasy, w których można spotkać dziko żyjące słonie, 

tygrysy, leopardy i nosorożce. Wspaniałe, długie i piaszczyste 

plaże, rajskie wysepki koralowe od lat przyciągają odwiedzających 

z całego świata. Warto także zobaczyć wspaniałe zabytki kultury 

tajskiej: królewskie pałace i buddyjskie świątynie, które świadczą 

o świetności dawnego królestwa i bogatej historii Tajów. Życie 

codzienne mieszkańców kraju, tak odmienne od europejskiego, 

stanowi kolejny atrakcyjny element zwiedzania, tradycyjne 

uprawy, doskonała kuchnia czy niezwykle barwne "pływające 

targi" pozwalają wkroczyć choć na chwilę do zupełnie nowego, 

nieznanego świata. 
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Orientacyjna MAPA 
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PROGRAM 

Dzień 1 / 2 

Spotkanie na lotnisku F. Chopina w Warszawie na 2 godziny przed wylotem samolotu. Przelot na trasie Warszawa – Bangkok. 

Przylot do Bangkoku. Powitanie na lotnisku przez dziewczyny ubrane w tradycyjne tajskie stroje. Przejazd do hotelu. Obiad, następnie 
zakwaterowanie. Czas wolny na odpoczynek. 

Ok godz. 18:30 przejście kolację na tradycyjnej tajskiej łodzi „Apsara Cruise”. Podczas kolacji i rejsu po rzece Chao Praya będą 
serwowane najlepsze dania autentycznej tajskiej kuchni. Po kolacji przejazd „tuk-tukami” (trójkołowe motoriksze) na Patpong – nocny 
rynek i „ulicę rozrywki”. Czas wolny na zakupy i zapoznanie się z życiem nocnym Bangkoku. Powrót do hotelu. 

Dzień 3 

O godz. 08:30 rozpocznie się zwiedzanie Bangkoku. W programie: Świątynna Leżącego Buddy (znajduje się w niej największy w 
Bangkoku posąg Buddy o długości 46 m); Świątynia Szmaragdowego Buddy (najważniejsze sanktuarium religijne kraju); Pałac 
Królewski (historyczna siedziba królów Tajlandii) oraz wycieczka po kanałach Bangkoku w dzielnicy Thonburi (w czasie wycieczki 
można zobaczyć m.in. wiele malowniczych drewnianych domów zbudowanych na palach). Obiad w tradycyjnej tajskiej restauracji 
„Supatra Riverhouse”. Po południu powrót do hotelu; czas wolny na odpoczynek po intensywnym zwiedzaniu. 

Wieczorem wyjazd na kolację w tradycyjnej tajskiej restauracji „Blue Elephant”. Restauracja mieści się w historycznym budynku i 
słynie z doskonałych i autentycznych tajskich potraw. Po kolacji przejazd na zakupy na nocnym targu Asiatique Riverfront. Po 
zakupach powrót do hotelu lub czas wolny na zapoznanie się z nocnym życiem stolicy Tajlandii. 
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PROGRAM 

Dzień 4 

Ok. godz. 07:00 wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do miejscowości Damnoensaduak, w której znajduje się słynny pływający targ. 
Następnie, wejście na łodzie, którymi dopłynąć będzie można na ten egzotyczny rynek. Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki, 
lokalne wyroby, a nawet zupę gotowaną na łodzi.  

Ok. godz. 11:00 wyjazd do prowincji Kanchanaburi, położonej ok. 30 km od granicy z Birmą. Po przyjeździe odwiedziny w wiosce 
słoni. Tu każdy z uczestników wyjazdu będzie mógł spróbować jazdy na grzbiecie tych olbrzymów. Obiad w lokalnej restauracji z 
pięknym widokiem na rzekę Kwai Yai.  

Następnie wyjazd do przystani Resotel. Stąd o godz. 16:30 transfer łodziami motorowymi w kierunku granicy z Birmą do hotelu 
położonego na rzece Kwai. Hotel składa się z domków krytych strzechą, zbudowanych na tratwach. W sąsiedztwie hotelu znajduje się 
wioska plemienia Mon, do której można się wybrać na spacer. Wieczorem kolacja w hotelu. Po kolacji czas wolny na relaks w 
przepięknej scenerii rzeki Kwai. 

Dzień 5 

Po wczesnym śniadaniu, w otoczeniu tropikalnej roślinności i budzącej się do życia natury, wykwaterowanie z hotelu. Powrót łodziami 
do przystani; następnie przejazd do miejscowości Kanchanaburi. Czas wolny za zdjęcia na słynnym filmowym moście na rzece Kwai 
oraz na drobne zakupy na lokalnym targu. 

Ok. godz. 11:00 wyjazd na lotnisko w Bangkoku (ok. 4 godz. jazdy). Obiad w restauracji położonej w sąsiedztwie lotniska. Późno po 
południu przelot na Phuket, następnie przejazd do Khao Lak – malowniczej miejscowości położonej ok. 800 km na południe od stolicy 
Tajlandii, na wybrzeżu Morza Andamańskiego. Po przybyciu na miejsce zakwaterowanie w hotelu. Wieczorem kolacja w hotelu. 
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PROGRAM 

Dzień 6 

Dzień przeznaczony na wypoczynek, plażowanie i korzystanie z infrastruktury hotelowej. Wszystkie posiłki na terenie hotelu. 

Dzień 7 

Wyjazd z hotelu wcześnie rano. Autokar skieruje się do przystani. Stamtąd odbędzie się transfer łodziami, którymi udamy się na 
wycieczkę po labiryncie kanałów, utworzonych przez dziesiątki wysepek porozrzucanych po całej zatoce. Odwiedzimy wysepki Koh 
Panak i Koh Hong. Zatrzymamy się na słynnej "Wyspie James'a Bonda" (kręcono tu film "Człowiek ze złotym pistoletem"). Następnie 
przesiądziemy się do kajaków. Pływając kajakami będziemy mieli okazję do bliższego zapoznania się z przedziwnymi formacjami 
skalnymi i z bliska podziwiać plątaninę lasów namorzynowych. W południe odwiedzimy wioskę Cyganów Morskich na wysepce Panyee, 
w której zjemy lunch. Wieś zbudowana jest na palach tuż nad turkusową wodą. Po obiedzie udamy się na wysepkę Khai Nai, na której 
będziemy mieli czas na plażowanie i snorkeling. Ok. 16:00 wrócimy do przystani, skąd udamy się w drogę powrotną do hotelu. W 
cenie wycieczki sprzęt do snorkelingu, woda, napoje gazowane oraz po 3 puszki piwa na osobę. Popołudniu powrót do hotelu. 
Wieczorem kolacja w hotelu. 

Dzień 8 

Czas wolny. Posiłki na terenie hotelu. – Opcja All Inc. 

Dzień 9 - 10 

Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie, następnie lunch w hotelu. Wyjazd na lotnisko na Phukecie; krótki przelot do Bangkoku, 
następnie wylot do Polski. Przylot do Polski następnego dnia. 
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