
AZJA



Azja 

Uważajcie, Azja wciąga! 

Kolorem, smakiem, 

przygodą. Niejeden 

podróżnik wyruszył do Azji, 

by zakochać się bez 

pamięci i… zostać tam na 

zawsze. My jednak 

zabieramy was w podróż, w 

której poznacie i 

posmakujecie Wietnam, 

Bangkok, Hanoi… Poznacie 

azjatyckie metropolie i 

zobaczycie piękno przyrody. 

To będą oszałamiające 
doznania! 
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Dzień 1

Wylot z Warszawy. Przesiadka w Dubaju, 
nocny lot do Bangkoku.

Dzień 2

Przylot do stolicy Tajlandii w godzinach 
południowych. Przejazd do hotelu i 
zakwaterowanie. Po tak długiej i 
męczącej podróży, przyda nam się 
chwila odpoczynku. Zrelaksujmy się w 
pokojach lub przy basenie przed 

wieczornym wyjściem do miasta. Czeka 
na nas Bangkok by night czyli pierwsze 
dotknięcie tej oszałamiającej ogromem 
metropolii. Pojedziemy w okolice 
Centralworld, rozejrzymy się po okolicy i 
zjemy kolację w jednej z licznych 
restauracji lub ulicznym foodcornerze. W 
drodze powrotnej przejdziemy ulicą Soy
Cowboy, żeby zobaczyć namiastkę 
sławnej Pattaya – imprezowej dzielnicy 
Bangkoku, mieniącej się na każdym 
kroku nocnymi klubami. Nocleg w 
hotelu.
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Dzień 3

Po śniadaniu wraz z naszymi przednikami 

ruszamy na zwiedzanie miasta. Ponieważ 

Bangkok znany jest z tłumu turystów, 

postaramy się podążać #pozaszlakiem, 

spojrzeć na to miasto z własnej, 

indywidualnej perspektywy. Największe 

atrakcje, w tym figurkę Złotego Buddy, 

podziwiać będziemy z pokładu łódki, po 

czym przesiadamy się do 

charakterystycznych tuk-tuków. Obiad w 

wyjątkowym miejscu, np. pośrodku 

jeziora – koniecznie! Po zmierzchu 

wjedziemy do baru hotelu Banyan Tree

na odkryty dach, znajdujący się na 60 

piętrze, skąd rozciąga się wspaniały 

widok na panoramę miasta. Nocleg w 

Bangkoku.



Dzień 4

Po wczesnym śniadaniu lecimy do 

prowincji Udon Thani - miejsca, które 

wybrali do życia Nasi Przewodnicy. 

Niektórzy stwierdzą, że jesteśmy innym 

kraju! Wiele się nie pomylą. Dzięki 

gościnności i otwartości Tajów zbliżymy się 

do esencji tego kraju, wyjdziemy poza 

komercyjną sztampę. Dotkniemy, 

powąchamy, posmakujemy tradycyjnej 

tajskiej prowincji. Małe miasteczko, targ, 

świeże owoce, lokalne, wyśmienite 

potrawy, a wieczorem prawdziwy masaż, 

który na pewno na długo pozostanie nam 

w… pamięci. Nocleg w bardzo 

przyjemnym resorcie Sawang Daen Din.



Dzień 5

Szykuje się nam dzień pełen wrażeń na 
prowincji. Przerobioną na autobus 
ciężarówką, pojedziemy do świątyni 
węża Naka. Odwiedzimy też lokalną 
szkołę, gdzie zobaczymy, jak i czego 
uczą się tam najmłodsi, a może nawet 
dołączymy do rozgrywanego 
spontanicznie meczu piłkarskiego. 
Łatwiej będzie nam nawiązać 
prawdziwy, szczery kontakt, jeśli 
załapiemy choć kilka podstawowych 
słów w języku tajskim; warsztaty językowe 
wydają się więc dobrym pomysłem. 
Podobnie jak planowane zajęcia 
kulinarne. Któż z nas nie chciałby w 
prosty sposób zaimponować gościom w 
Polsce tradycyjną potrawą w tej części 
świata? Chętni będą mięli okazję do 
dodatkowych aktywności, czyli ścinania 
trzciny cukrowej lub nacinania drzew 
kauczukowych. Nocleg w resorcie.



Dzień 6

Po wczesnym śniadaniu ruszamy 
wynajętym autobusem w stronę 
granicy tajsko-laotańskiej. Po drodze 

zatrzymamy się przy efektownych 
wodospadach i świątyni, 
usytuowanej w malowniczym 
miejscu. Chętni będą mogli wejść 
po schodach na skałę, z której 
rozpościera się widok na okolicę. 
Mijany w dalszej drodze krajobraz, 
składający się głównie z gór, jezior i 
bujnych lasów sprawi, że podróż ani 
na chwilę nie pozostanie 
monotonna. Wieczorem czeka nas 
biesiada. Nocleg w niedalekiej 
odległości od granicy.



Dzień 7

Dziś czeka nas droga przez Laos do 
Wietnamu. Powiedzieć, że jest jedną z 
efektowniejszych, jakie do tej pory 
widzieliśmy, to nic nie powiedzieć. 
Warto zatrzymać się na chwilę w 
dogodnym miejscu, rozkoszować 
widokiem, złapać otaczający świat w 
kadrze obiektywu… Nocleg 

planujemy w okolicach granicy 
laotańsko-wietnamskiej.

Dzień 8

Dziś czeka nas droga przez Laos do 
Wietnamu. Powiedzieć, że jest jedną z 
efektowniejszych, jakie do tej pory 
widzieliśmy, to nic nie powiedzieć. 
Warto zatrzymać się na chwilę w 
dogodnym miejscu, rozkoszować 
widokiem, złapać otaczający świat w 
kadrze obiektywu… Nocleg 
planujemy w okolicach granicy 
laotańsko-wietnamskiej.



Dzień 8

Relaksu ciąg dalszy. Plaża, słońce, 
dobre jedzenie… Chętni i spragnieni 
dodatkowych wrażeń, będą mogli 
skorzystać z wycieczki fakultatywnej, 
podczas której dotrzemy lokalnymi 
łodziami do spektakularnych jaskiń. 
Nie się oddać słowami tej 
intensywności i gry barw. Wieczorem 
wsiądziemy do kolei transwietnaskiej i 
udamy się w nocną podróż do stolicy 
– Hanoi. Widoki za oknem mknącego 
pociągu ukołyszą nas do snu, a 
przedziały z wygodnymi łóżkami 
zapewnią stosowny komfort.



Dzień 9

Nad ranem dotrzemy do stolicy Wietnamu. Z 
dworca w Hanoi odbierze nas polskojęzyczny 
przewodnik. Na potrzeby zwiedzania miasta 
będziemy mięli do dyspozycji autokar, w 
którym będziemy mogli zostawić bezpiecznie 
bagaże. Przejedziemy na zupę pho do lokalnej 
knajpki oraz na kawę (z opcją kawy z jajkiem). 
Rozruszamy nogi spacerując po hanojskiej 
starówce wcześnie rano. Następnie udamy się 
na Plac Ba Dinh, do Mauzoleum oraz 
przejdziemy po Parku Prezydenckim i Pagodzie 
na Jednej Nóżce. Stamtąd do dzielnicy 
kolonialnej i restauracji premium (buffet
fusion). Rikszami przejedziemy się po Starym 
Mieście i pobłąkamy w labiryncie 86 uliczek. 
Jeśli pragniemy kupić drobiazg dla naszych 
bliskich, bazar Dong Xuan będzie idealny. 
Stamtąd przejazd autobusem nad jezioro 
Hoan Kiem do świątyni Ngoc Son nad jeziorem 
Zwróconego Miecza. Legenda o hanojskim 

żółwiu i przejazd na masaż z beczkami 
(tradycyjny masaż północno-wietnamski; 
wizyta około 2h: kąpiele ziołowe w beczkach, 
jacuzzi, sauna). Późnym wieczorem 
pojedziemy na lotnisko, by w nocy wylecieć 
do Polski.



Dzień 10

Powrót do Polski z przesiadką w Dubaju, 
lądowanie w Warszawie przed 
południem.


