
TAJLANDIA PÓŁNOCNA
8-21 marca 2020

O WYJEźDZIE:
     Wyjazd organizowany jest dla maksymalnie 10
osób, aby ułatwić organizację i lepiej poznać się w

grupie. Zapraszamy osoby w każdym wieku, znające
lub nieznające języka angielskiego. 

Wyprawa wypełniona jest mnóstwem aktywności.
Zanim zaczniesz się nudzić zacznie się coś nowego,

ekscytującego! Co nie znaczy, że nie będzie czasu na
odpoczynek i relaks. Na wyjazd sugerujemy wziąć

plecak zamiast walizki, ponieważ praktykujemy
aktywne podróżowanie i w planie wyprawy jest

odwiedzenie wielu różnych miejsc. Podczas wyjazdu
do Tajlandii Północnej z Dobrze Pojechane odwiedzisz

lokalną wioskę w górach, nauczysz się przyrządzać
tajskie dania, doświadczysz prawdziwego tajskiego

masażu, poznasz kulturę i religię buddyjską
odwiedzając wiele pięknych świątyń. Nakarmisz
również słonie, urządzisz sobie błotne "SPA" ze
słoniem, oddasz się szałowi zakupów na tajskich

targach, między innymi na niezwykłym pływającym
targu, a po wszystkim odpoczniesz na rajskich plażach

tropikalnej wyspy pijąc wodę z kokosa.       
 

Podczas tych dwóch tygodni doświadczysz wielu
pięknych chwil, poznasz fantastycznych ludzi,

usłyszysz wiele ciekawych historii, odwiedzisz wiele
cudnych miejsc... A  czym innym jest właśnie

przygoda?    

KOSZTY
Obowiązkowa składka do kasy
wspólnej, zbierana w Bangkoku 650 USD
Sugerowane minimalne
kieszonkowe (na posiłki oraz
zakupy własne)

200 USD

zakwaterowanie 
transport na trasach międzymiastowych
transfery w miastach
bilety wstępu do zaplanowanych atrakcji
udział w zaplanowanych wycieczkach
kilka niespodzianek, które trzymamy w zanadrzu ;) 

   Składka do kasy wspólnej pokrywa:

 

wyżywienia (chociaż w części hosteli zapewnione
są śniadania)
opcjonalnych połączeń lotniczych
wycieczek i atrakcji fakultatywnych
dopłat do prywatnych pokoi 

    Składka do kasy wspólnej nie pokrywa:

Bilety lotnicze do Bangkoku i z powrotem,
we własnym zakresie. Cena w zależności
od przewoźnika 2000-2800 pln

Ubezpieczenie zdrowotne, zorganizowane
prywatnie według potrzeb, możemy jednak w razie
potrzeby coś doradzić. 



PLAN WYPRAWY:

DZIEŃ 1
Spotkanie na lotnisku w Bangkoku. Integracja i pierwsze
zwiedzanie miasta. Wybierzemy się na słynną Khao San
Road oraz doświadczymy prawdziwego masażu tajskiego.
DZIEŃ 2-4
Na jednodniową wycieczkę udamy się na Targ na Wodzie
(Floating Market). W pozostałe dni zwiedzimy Bangkok,
spacerując uliczkami oraz zaliczając przejażdżkę tuk-tukiem
(pewnie więcej niż jedną). Odwiedzimy świątynię Wat Pho -
Leżącego Buddy, Złotą Górę - Wat Saket oraz Wielki Pałac
Królewski. Jeśli starczy czasu przeprawimy się przez rzekę do
Świątyni Świtu - Wat Arun. 
DZIEŃ 5-6
Dojazd do Chiang Mai po podróży nocnym, sypialnym
pociągiem. Pierwsze zwiedzanie miasta. Odwiedzimy wiele
miejskich targów i weźmiemy udział w lekcji gotowania ucząc
się jak przygotować prawdziwe tajskie dania oraz próbując
smaków Tajlandii.
DZIEŃ 7-8
Z Chiang Mai wybierzemy się na dwudniowy lekki trekking w
góry odwiedzając wioskę słoni. Nie będziemy jeździć na
słoniach - będziemy mieli okazję je karmić i urządzić im, i
sobie przy okazji, kąpiel błotną. Podczas trekkingu będziemy
spać w jednej z lokalnych wiosek w prymitywnych chatkach.
Aby wędrówka była lżejsza zostawimy duże plecaki w hostelu
w Chiang Mai, a weźmiemy ze sobą mniejsze z potrzebnymi
na trekking rzeczami. 
DZIEŃ 9
Przelot/przejazd do Bangkoku i transport na tropikalną Wyspę
Słońa - Koh Chang. Koszt przelotu to dodatkowe 300-350pln,
więc decyzję o wyborze środka transportu podejmiemy w
grupie wspólnie.  
DZIEŃ 10-12
Po intensywnych dniach zwiedzania czas na relaks i
odpoczynek. Na egzotycznej wysepce będzie czas na
plażowanie po palmami oraz zwiedzanie wyspy.
DZIEŃ 13-14
Powrót do Bangkoku i czas na ostatnie zakupy. Pożegnanie i
wylot do Polski.

BANGKOK

CHIANG MAI

koh chaNg

Plan wyjazdu może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych.
Dopilnujemy, aby plan alternatywny był równie atrakcyjny ;)



INFORMACJE PRAKTYCZNE:

        Obywatele polscy zwolnieni są z obowiązku wizowego podróżując do Tajlandii w celu turystycznym
na okres nie dłuższy niż 30 dni. Dotyczy to zarówno przylotu, jaki i przejścia lądowego. Wasz paszport
musi być ważny min 6 miesięcy licząc od daty powrotu i posiadać przynajmniej dwie puste strony. 
       Przed wyjazdem do Tajlandii nie są wymagane żadne szczepienia obowiązkowe, jest jednak kilka
zalecanych. Informacje dotyczące zdrowia i szczepień polecamy sprawdzić na oficjalnym rządowym
portalu https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych/. Podjęcie decyzji o
szczepieniach i ewentualnego wyboru szczepionek i kliniki jest sprawą INDYWIDUALNĄ, każdy
odpowiada za siebie. Dobrze Pojechane w żaden sposób nie odpowiada za decyzję, nie zachęca i nie
odradza. Uczestnik wyjazdu ponosi odpowiedzialność w kwestii szczepień. 
        Północ Tajlandii objęta jest zagrożeniem malarycznym. Ponieważ nie istnieje szczepienie przeciwko
malarii trzeba chronić się inaczej. Najlepszymi sposobami jest ochrona przed ukąszeniem komara. Listę
polecanych ubrań dostarczymy wraz z "Listą do zabrania". Z naszego doświadczenia preparaty i
repelenty zakupione na miejscu mają lepsze działanie. Będziemy mieli w grupowych zasobach spray
dostępny dla każdego o różnej sile oraz pomożemy w zakupie, jeśli ktoś będzie chciał mieć swój własny. 
        Średnia temperatura w marcu w Bangkoku wynosi około 30°C. Chiang Mai położone jest na północ i
w otoczeniu gór, więc temperatura może spaść do około 20°C, wieczorami może być trochę chłodniej.
Marzec to jeden z miesięcy pory suchej, więc opady powinny być rzadkie. Słońce ze względu bliższego
położenia równika jest mocniejsze i zalecane jest stosowanie kremu z filtrem UV oraz nakrycia głowy. 
     Jeśli chodzi o listę rzeczy, które trzeba i powinno się zabrać, zostanie ona udostępniona
zdecydowanym uczestnikom, ale od razu mówimy "im mniej, tym lepiej". Tajlandia to 'normalny' kraj, w
którym można kupić większość potrzebnych rzeczy, więc nie trzeba się stresować jeśli czegoś
zapomnimy.
        Część posiłków będzie organizowana wspólnie, a jeść będziemy w miejscach typowo lokalnych,
nierzadko na "street food" lub lokalnych restauracjach. Wybierać w większości będziemy miejsca, w
których sami jedliśmy i są one przez nas sprawdzone. 
        W trakcie wyjazdu będziemy nagrywać filmiki do naszych odcinków, będziesz więc mógł zobaczyć
jak wygląda tworzenie kanału YouTube zza kurtyny, a co więcej jeśli tylko będziesz miał ochotę sprawdzić
swoich sił przed kamerą. Filmy będą dla Ciebie świetną pamiątką ze wspaniałego wyjazdu do Azji, nawet
jeśli nie chcesz się w nich pokazać.  
        Wyprawa przeznaczona jest dla osób sprawnych fizycznie, ale aby uczestniczyć we wszystkich
atrakcjach nie trzeba być bardzo wysportowanym. Trekking w górach będzie o umiarkowanym stopniu
trudności. W mieście trzeba być przygotowanym na przejście około 5km podczas niektórych
aktywniejszych dni. 
        W Tajlandii napięcie elektryczne jest takie same jak w Polsce (220-240V), jednak stosuje się
gniazdka typu A i B. Przejściówki można zakupić w Polsce lub na miejscu. My jednak mamy swój patent
na korzystanie z takich gniazdek bez przejściówek, chętnie pokażemy ;)
           Jest to wyprawa przygodowa, dlatego należy liczyć się z możliwymi niedogodnościami w podróży,
np długimi przejazdami. Plan wyjazdu może ulec zmianie z przyczyn od nas niezależnych. Dopilnujemy,
aby plan alternatywny był równie atrakcyjny ;) 
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DO ZOBACZENIA W AZJI,
Magdalena gumowska 

i Mariusz Łapiński

ZASADY WYJAZDU:

ma��� - do��z����ec����@g�a��.co�  
Fac���o�� - fa����ok.co�/do��z����ec����
Wha�'s ap�� - +61 450 589 426 (p�o��m� na����r� w��łać wi����ość)

W ra��� p��ań lu� c�ęci re���w���i za���s���y do ko���k�� za po���ą:

 
Więce� in���m���i na te��� sa��c� w��az�ów z�a�d����z na na���j s��on�� w za�ład�� "Wy�a�d�". 

     Wyjazdy z Dobrze Pojechane w sezonie zimowym 2020 są niekomercyjne i odbywają
się na zasadach koleżeńskich. Oznacza to, że Dobrze Pojechane nie odnosi korzyści
finansowych z organizowanych wyjazdów. Składka do kasy wspólnej przeznaczona jest w
całości na pokrycie kosztów danego uczestnika (noclegi, transport oraz atrakcje). 
     Zakładamy, że grupy będą maksymalnie 10-cio osobowe. Ponieważ przy okazji wyjazdu
realizujemy również inne projekty (nie zaburzą one przygotowanego planu zwiedzania)
minimalna ilości uczestników nie jest założona, pojedziemy chętnie nawet z jedną osobą. 
     Wspólne zwiedzanie rozpoczynamy w Azji, w związku z tym uczestnik organizuje przelot
na własną rękę. Dołożymy wszelkich starań, aby odebrać uczestników z lotniska. 
     Uczestnik powinien wykupić ubezpieczenie zdrowotne we własnym zakresie. 
    Dobrze Pojechane bierze na siebie organizację transportu, noclegów, zwiedzania i
atrakcji oraz ogólną opiekę nad uczestnikami. 
     Plan przewiduje wiele atrakcji, ale jest również przewidziany czas wolny, który będzie
można spędzić w grupie lub samodzielnie. 
    Wstępna rezerwacja miejsc odbywa się mailowo lub przez messengera Facebook lub
przez What's App. Uczestnik otrzymuje potwierdzenie oraz czas na kupno biletu
samolotowego. Pełna rezerwacja miejsca następuje po potwierdzeniu zakupu biletu.
Chętnych do wyjazdu zapraszamy do kontaktu z nami.
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