Organizator Hawajskie Aloha
www.HawajskieAloha.pl
Facebook.com/hawajskiealoha

06-500 Mława, ul. Długa 9A, tel. + 48 881-520-850
NIP: 566-169-28-36, REGON: 141986500
WPIS ORGANIZATORA TURYSTYKI - NUMER EWIDENCYJNY: 8300

Rezerwację założył:

--- czytelny podpis i pieczątka ---

Emiraty Arabskie i Tajlandia
Dane szczegółowe
kod oferty: ET1
termin: 2017-01-16 - 2017-01-26
miasto wylotu: Warszawa (13:25)
wyżywienie: opisane w programie
rodzaj transportu: Samolot

kategoria: 3*
czas trwania / ilość dni: 10
liczba osób: 2
zakwaterowanie: 3*
cena za wybraną ilość osób: 8.100 PLN + 1.540 USD

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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Wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym w danym kraju.
Dzień 16.01.2017 (poniedziałek)
Spotkanie na lotnisku Chopina w Warszawie o godz. 11.00, odprawa bagażowa i wylot do Dubaju o godz. 13.25 liniami
Emirates. Lądowanie w Dubaju o godz. 22.05 transfer do hotelu Citymax Bur Dubai 3* położonego w zabytkowej dzielnicy
Bur Dubai, ok. 1km od Zatoki Perskiej, zakwaterowanie, nocleg.
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: catering / przekąski w samolocie podczas przelotu

Dzień 17.01.2017 (wtorek)
Śniadanie w hotelu, chwila odpoczynku, możliwość korzystania z atrakcji hotelu np. basen lub sala fitness. i o godz. 12.00
zaczynamy zwiedzanie Dubaju z przewodnikiem polskojęzycznym.

Zwiedzanie rozpoczniemy od nowoczesnej części miasta i na początek zatrzymamy się przed najdroższym hotelem Dubaju
słynnym Burj al Arab 5* w kształcie charakterystycznego żagla. Następnie zapraszamy na sztuczną wyspę "Palmę
Jumeirah", którą poznamy przejeżdżając kolejką naziemną monorail. Przejazd kolejką zapewni doskonałe widoki na
okoliczne rezydencje, hotele i panoramę wyspy palmowej. Stacja końcowa kolejki to hotel Atlantis. Dalej trasa wiedzie do
dzielnicy Dubai Marina, gdzie zapraszamy na krótki spacer w śród drapaczy chmur.

Następnie przeniesiemy się w zupełnie inny świat i poznamy stary Dubaj: odwiedzimy między innymi Muzeum Dubaju, które
przybliży nam historię miasta. Jedną z atrakcji będzie przeprawa przez kanał "Creek" tradycyjną taksówką wodną zwaną
Abra. Po stronie dzielnicy Deira znajduje się ociekający‘ złotem targ, zwany potocznie "Gold Souk" oraz targ z przyprawami,
gdzie przydadzą się zdolności do targowania.

Punktem końcowym programu będzie wizyta pod wieżą Burj Khalifa, najwyższym budynkiem świata. Za dodatkową opłatą
istnieje możliwość wjazdu na punkt panoramiczny: 124 piętro - ok. +35 USD/os. lub na 144 piętro dopłata do istniejącego już
biletu +105 USD/os., (wymagana wcześniejsza rezerwacja). Wejście do Burj Khalifa znajduje się w znanym centrum
handlowym Dubaj Mall. Jest to największe centrum handlowe na świecie pod względem powierzchni 1 124 000 m2 w którym
mogą Państwo zrobić nie tylko świetne zakupy, ale również podziwiać przepiękne akwarium, którego pojemność wynosi 10
mln litrów wody, pływa w nim ponad 400 rekinów i 33 tysiące okazów zwierząt morskich. Wieczorem czeka na gości pokaz
tańczących fontann.

Ok. godz. 23.00 transfer na lotnisko w Dubaju, odprawa bagażowa i wylot o godz. 03.30 w dacie 18.01.2017 (środa) do
Bangkoku.
●
●

Podczas zwiedzania Dubaju będzie przewidziany czas wolny na zakup pamiątek, odpoczynek, zdjęcia.
Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu, catering / przekąski w samolocie podczas przelotu do
Bangkoku.

Dzień 18.01.2017 (środa)
Lądowanie w Bangkoku o godz. 12.35, transfer do hotelu Chada 3*, zakwaterowanie (pokoje o podwyższonym standardzie superior), odpoczynek po podróży. Około godziny 18.00 rozpoczynamy wieczorne zwiedzanie Bangkoku, podczas którego
zwiedzimy i zobaczymy:
●
●
●
●

Dworzec kolejowy Hua Lamphong w Bangkoku wybudowany w 1916r. w stylu neorenesansowym.
China Town - Chińska dzielnica.
Pahurat - Hinduska dzielnica.
Banyan Tree Restaurant - odwiedzimy restaurację na 61 piętrze, jeden z najwyższych budynków / hoteli w Bangkoku skąd
będziemy mogli podziwiać przepiękne widoki na stolicę Tajlandii.

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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●

Patpong - dzielnica czerwonych latarnii, gdzie będziemy mogli zaobserwować nocne życie w Bangkoku.

Powrót do hotelu ok. godz. 23.00.
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie / catering w samolocie podczas przelotu.

Dzień 19.01.2017 (czwartek)
Śniadanie w hotelu i dzień rozpoczynamy od zwiedzania 4 najważniejszych świątyń w Bangkoku:
●
●
●
●
●
●

●

Wat Traimit - Świątynia Złotego Buddy.
Wat Pho - Świątynia Lezacego Buddy.
Wat Phra Kheo - Świątynia Szmaragdowego Buddy.
Wat Arun - Świątynia Świtu.
Wielki Pałac Królewski - z zewnątrz (nie wchodzimy do środka).
Ostatnim naszym punktem programu będzie tak zwana Wenecja Wschodu czyli kanały rzeczne Bangkoku po których
odbędziemy rejs łodzią motorową i zobaczymy dzielnicę Bangkoku położoną na wodzie.
Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu.

Podczas zwiedzania, będzie przewidziany czas na zakup pamiątek, jedzenie w lokalnych restauracjach / barach.
Wieczorem dla chętnych możemy zaproponować wieczorne wycieczki fakultatywne: - dodatkowo płatne (wymagana
wcześniejsza rezerwacja min. 2 tyg.).
●
●
●

Kolacja na statku wraz z rejsem statkiem po rzece Chaophraya (muzyka, tańce, piekne nocne widoki) ok. 60 USD/os.
Przedstawienie teatralne Siam Niramit, połączone wraz z kolacja ok. 70 USD/os.
Transfery są wliczone w cenę: hotel - miejsce imprezy - hotel.

Informacje o teatrze i sztuce teatralnej Siam Niramit:
Teatr Siam Niramit w Bangkoku jest w stanie pomieścić ok. 2.000 osób siedzących. Fenomenalna scenografia wykonana z
wielkim rozmachem przedstawia historię Syjamu. Podczas spektaklu na scenie występuje ok. 150 aktorów z efektami 3D,
żywymi zwierzętami, rzeką na scenie a do tego rewelacyjna muzyka i efekty świetlne, dzwiękowe najwyższej jakości.
W cenie biletu wstępu jest wliczony wieczorny posiłek w restauracji w formie szwedzkiego bufetu - duża ilość potraw do
wyboru robiąca wrażenie. Za dodatkową opłata przed spektaklem można skorzystać z dodatkowych atrakcji np. nakarmić
słonia, przejść się po replice typowej tajskiej wioski, popływać łódeczką, zobaczyć rękodzieła, obejrzeć na dziedzińcu
tradycyjne tańce tajskie.
Rozpoczęcie spektaklu:
Na początku wyświetlany jest krótki filmik wielbiący króla Tajlandii i dobrodziejstwa tego kraju. Osoba króla i rodziny
królewskiej jest traktowana z ogromnym szacunkiem i namaszczeniem, a na każdym kroku można zobaczyć fotografie i
ołtarzyki na jego cześć. Przed rozpoczęciem przedstawienia teatralnego odegrany jest hymn Tajlandii (należy wstać z
miejsc). Po tym wszystkim zaczyna się sztuka teatralna. Sztuka teatralna jest tak wystawiana, że nie jest wymagana
znajomośc języka obcego.

Ważne informacje:
Podczas przedstawienia nie wolno robić zdjęć aparaty fotograficzne są deponowane przy wejściu w czterech okienkach.
Każde okienko ma swój kolor. W zamian za aparat dostaje się breloczek w odpowiednim kolorze i numerek. Po spektaklu
podchodzi się do właściwego okienka, z wiadomym kolorem oddaje się breloczek z numerkiem i otrzymuje aparat.
Dzień 20.01.2017 (piątek)

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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Wczesne śniadanie, wykwaterowanie z hotelu w Bangkoku i wyjazd do Prowincji Kanchanaburi nad rzeką Kwai, gdzie
zwiedzimy i zobaczymy:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Farma kokosowa.
Rynek pływajacy Damneonsaduak - do którego dopłyniemy łodzią motorową.
Centrum rekodziela w drewnie tekowym.
Słynny most na rzece Kwai.
Jaskinia Kao Sai w której mieści się posąg Buddy.
Birmańska kolej śmierci wraz z drewnianą częścią mostów.
Transfer łodzia motorową po rzece Kwai do resortu na tratwach Jungle Rafts.
Spacer do wioski Monów.
Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu, obiad w lokalnej restauracji (napoje płatne dodatkowo), kolacja
serwowana przy lampach naftowych w resorcie na rzece Kwai (napoje płatne dodatkowo).
Zakwaterowanie w motelu na tratwach na rzece Kwai - standard 1*

Dodatkowe wycieczki fakultatywne w tym dniu:
●
●

Wioska słoni / jazda na słoniach po dzungli ok. 30 USD/os.
Występ tanców i muzyki Monów ok. 8 USD/os.

Ważne informacje:
●

Motel położony jest w dzunglii na tratwach nad rzeką Kwai, pokoje są czyste, czyta pościel, łóżka posiadają moskitiery.
Każdy pokój przeważnie posiada małą werandę z hamakiem, stolikiem i miejscami do siedzenia. W hotelu nie ma
elektryczności są natomiast lampy naftowe. Sprawdzone warunki na nocleg w przepięknym miejscu, co na długo pozostaje
w pamięci każdego turysty.

Dzień 21.01.2017 (sobota)
Śniadanie w Motelu na tratwach (śniadanie serwowane). Transfer łodzia motorową po rzece Kwai do przystani skąd
odbierze nas bus, którym pojedziemy do parku narodowego Erawan. Park słynie z przepięknych wodospadów w których,
będziemy mogli się zrelaksować podczas kąpieli a także nakarmić małe małpki. Po odpoczynku obiad w lokalnej restauracji i
transfer do kurortu Pattaja (ok. 350 km). Zakwaterowanie w hotelu Eleven Jomtien 3* (pokoje o podwyższonym standardzie superior).
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie serwowane w motelu na rzece Kwai, obiad w lokalnej restauracji
(napoje płatne dodatkowo).

Dzień 22.01.2017 (niedziela)
Śniadanie w hotelu, dzień rozpoczynamy od zwiedzania kurortu Pattaya i jego okolic podczas, którego zwiedzimy i
zobaczymy:
●
●
●
●
●
●

Wzgórze Pratamnak, skąd rozpościera się piękny widok na księżycową plażę oraz miasto Pattaya.
Świątynia Sanktuarium Prawdy.
Kompleks swiątynny Wat Yan.
Chińskie muzeum.
Khao Vichien - olbrzymi wizerunek Buddy na skale.
Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu.

Wieczorem proponujemy wycieczkę fakultatywną:
●

Przepiękna sztuka teatralna w wykonywana transwestytów w klubie Colloseum lub Alcazar (w cenę wliczone są transfery,
bilet wstępu z miejscami VIP, blisko sceny). Sztuka teatralna jest tak wystawiana, że nie jest wymagana znajomość języka
obcego. Wymagana wcześniejsza rezerwacja. +40 USD/os.

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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Dzień 23.01.2017 (poniedziałek), 24.01.2017 (wtorek),
Śniadanie w hotelu i dni przeznaczone na odpoczynek na pięknych piaszczystych, egzotycznych plażach.
W tych dnia oferujemy wycieczki fakultatywne - dodatkowo płatne
●
●
●

Koh Larn - Wyspa Koralowa łodzią motorową z obiadem ok. 40 USD/os. (napoje dodatkowo płatne).
Koh Samet - rejs na wyspę duża łodzia motorową z obiadem ok 40 USD/os.
Unikalne Ogrody Tropikalne Nong Nooch ok. 40 USD/os.

Do wszystkich wycieczek są wliczone transfery busem do portu lub do Ogrodów Tropikalnych wraz z biletem wstępu.
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu.

25.01.2017 (środa)
Śniadanie w hotelu, czas wolny na odpoczynek przed podróżą, pokoje opuszczamy o godz. 18.00 i transfer ok.godz. 21.00
na lotnisko w Bangkoku, na ktorym musimy być o godz. 23.00.
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: śniadanie w hotelu.

26.01.2017 (środa)
Odprawa bagażowa i wylot do Polski zgodnie z rozkładem lotów poniżej.
●

Wyżywienie wliczone w cenę wycieczki: posiłki / lunch podczas przelotów na dwóch odcinkach: Bangkok - Dubaj i Dubaj
Warszawa. Lądowanie w Warszawie o godz. 10.45 czasu Polskiego.

Rozkład lotów - linie Emirates: - wszystkie godziny są podane w czasie lokalnym.
●

●

●

●

16.01.2017 (poniedziałek) Warszawa godz. 13.25 - Dubaj godz. 22.05
- czas lotu: 5 godz. 40min.
18.01.2017 (środa) Dubaj godz. 03.30 - Bangkok godz. 12.35
- czas lotu: 6 godz. 5 min.
26.01.2017 (czwartek) Bangkok godz. 02.05 - Dubaj godz. 05.55
- czas lotu: 6 godz. 50min.
26.01.2017 (czwartek) Dubaj godz. 07.30 - Warszawa godz. 10.45
- czas lotu: 6 godz. 15min.

Cena zawiera:
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●

Przeloty liniami rejsowymi Emirates według rozkładu lotów powyżej (klasa ekonomiczna).
Podczas przelotów catering / przekąski / napoje.
Dla każdej osoby: bagaż główny do 30kg i bagaż podręczny do 7kg.
Opłaty lotniskowe i paliwowe.
Program wycieczki wraz z opisanym wyżywieniem przy każdym dniu.
Obsługę polskojęzycznego pilota podczas realizacji wycieczki.
Ubezpieczenie zdrowotne w Towarzystwie TU EUROPA, opcje: KL 100.000 EUR; KR 5.000 EUR; NNW 10.000 EUR; BP
1.000 EUR; OC 100.000 EUR
- warunki ubezpieczenia patrz str. 14 i 15 (najważniejsze rzeczy) - wariant VIP opcja MAX 100.000 EUR.
Zakwaterowanie w hotelach 3* lokalnej kategorii (pokoje superior - podwyższony standard) z wyjątkiem jednego noclegu
na rzece Kwai - motel 1*.
Biletów wstępów do zwiedzanych obiektów wymienionych w programie wycieczki.
Biletów komunikacji publicznej - kolejka naziemna monorail w Dubaju.
Podatek klimatyczny w Dubaju.

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- czytelny podpis sprzedawcy ---
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●

Opłaty za przewodników lokalnych w Dubaju i Tajlandii.

Cena nie zawiera: - płatne obowiązkowo 25 USD/os. po przylocie do Dubaju za poniższy pakiet:
●
●

Napiwki dla lokalnej obsługi: kierowcy, bagażowi, motorniczy (łodzie).
Opłaty parkingowe (bus).

Cena nie zawiera: - opcja nie jest obowiązkowa:
●

●
●
●
●
●
●

Ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z wycieczki (od 3% wartości wycieczki w zależności od wyboru towarzystwa
ubezpieczeniowego i pakietu ubezpieczenia) - zapytaj sprzedawcę.
Ubezpieczenia od chorób przewlekłych, sportów ekstremalnych i wyższego ubezpieczenia kosztów leczenia.
Proponowanych wycieczek fakultatywnych podczas realizacji programu wycieczki / wypoczynku.
Pełnego wyżywienia podczas realizacji programu wycieczki.
Dopłaty do pokoju jednoosobowego (singiel) - wycena indywidualna.
Przedłużenia pobytu wypoczynkowego w kurorcie Pattaya - wycena indywidualna.
Dopłaty do hotelu 4* podczas pobytu w kurorcie Pattaya. Proponowane hotele: - wszystkie hotele mają wykwaterowanie z
pokoju w dniu 25.01.2016 do godz.11.00 możliwość pozostawienia bagażu w recepcji hotelu. Za dodatkową opłatą istnieje
możliwość przedłużenia pokoi - wycena indywidualna.

Siam@Siam Pattaya 4+* śniadania, 4 noclegi, pokój typu: leisure class, dopłata +215 USD/os. trzecia osoba na dostawce
+190 USD.
Fifth Jomtien 4* - śniadania, 4 noclegi, pokój typu superior, dopłata +130 USD/os. trzecia osoba na dostawce +110 USD.
Jomtien Palm Beach 4* - śniadania, 4 noclegi, pokój standardowy, dopłata +140 USD/os. trzecia osoba na dostawce +120
USD.
Płatności od 1os. (2os. w rezerwacji):
1. W dniu rezerwacji / podpisania umowy - 550 PLN
2. Do 15.08.2016 - 3.500 PLN
3. W dniu 19.12.2016 - 550 USD
4. W dniu 16.01.2017 - 220 USD

płatności za 3os. w rezerwacji:
- 550 PLN
- 3.050 PLN
- 490 USD
- 220 USD

Ważne informacje:
Kwoty podane w walucie USD (dolar amerykański) możemy wpłacać ich równowartość w walucie PLN wówczas w dniu
wpłaty przeliczamy kurs waluty USD, po kursie NBP http://www.nbp.pl/Kursy/KursyC.html (tabela sprzedaży) lub na
specjalne życzenie udostępnimy rachunek walutowy dla waluty USD i wpłata bezpośrednia w banku Bank Pekao SA (bez
opłat prowizyjnych).
Formularz rezerwacyjny:
●

dla 2 osób

●

dla 3 osób

Akceptuję program wycieczki i świadczeń:

--- data i czytelny podpis osoby podpisującej umowę ---

--- pieczątka i czytelny podpis sprzedawcy ---

Biuro Podróży Hawajskie Aloha posiada pozwolenie Organizatora Imprez Turystycznych na cały świat, numer ewidencyjny 8300,
zaświadczenie 1399 dokument wydany przez Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego. Posiadamy również aktualną gwarancje
ubezpieczeniową spełniająca rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16.12.2010r. w sprawie sumy gwarancji ubezpieczeniowej
wymaganej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jako Organizator Usług Turystycznych. Dokumenty firmy są
dostępne na stronie internetowej www.hawajskiealoha.pl zakładka firma / dokumenty.
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