LAOS
i

TAJLANDIA
Serce prawdziwej Azji

Laos i Tajlandia
Poznaj prawdziwą Azję
z dala od utartych szlaków.
Czekają na nas:
Najpiękniejsze wodospady,
trekking do górskich plemion,
piękno natury, jaskinie, rejs
Mekongiem, atmosfera
buddyjskich świątyń, uśmiech i
życzliwość Mnichów, przepyszne
jedzenie, masaże oraz niezwykła
przygoda bowiem Laos i Tajlandia
to kwintesencja prawdziwej Azji!
Ruszaj z Nami w Świat!

„Wietnamczycy sadzą ryż,
Khmerowie się temu przyglądają, a
Laotańczycy słuchają, jak rośnie”.
Jakim krajem jest zatem Laos?
" Laos to nie jest miejsce, to stan
umysłu”
jak to trafnie określił Tiziano Terzani.
Nieodkryty klejnot Azji, pełen
uśmiechniętych, przyjaznych i
spokojnych ludzi, mnichów w
szafranowych szatach, górskich
plemion, zielonych lasów
deszczowych, słoni, przepięknych
wodospadów, wciąż żywych
animistycznych tradycji i ducha
buddyzmu. To kraina
majestatycznego Mekongu i pól
ryżowych.

Czas trwania: 11 dni / 10 nocy
TRASA:
Bangkok – Luang Prabang–spływ
MEKONGIEM - Luang Prabang-Bangkok

Możliwość przedłużenia pobytu o
rajski relaks na jednej z tajskich plaż,
gdzie czekają nas masaże, pyszne
owoce morza, nurkowanie, joga,
kursy gotowania, jazda skuterami i
wszystko czego nasza dusza
zapragnie!

Czas pobytu: 11 dni, 10 nocy

3 NOCE w BANGKOKU,
w hotelu 4* ARIYASOM VILLA
Unikatowa perełka na hotelowej mapie
Bangkoku, w tradycyjnym, butikowym
stylu, kameralnie w otoczeniu pięknego
ogrodu http://www.ariyasom.com/
7 NOCY w LAOSIE, w LUANG PRABANG

Uroczy, 4 * Maison Dalabua, nazwa w
tłumaczeniu oznacza- Księżniczka Lotosu co doskonale oddaje jego klimat.

https://www.maisondalabua.com/

Czego doświadczysz :
• Zobaczysz najpiękniejsze wodospa
dy i krajobrazy południowowschodniej Azji
• Poznasz Bangkok, jego świątynie,
ukryty targ amuletów, chińską
dzielnice i być może skusisz się na
podnoszący adrenalinę rajd tuk
tukiem poprzez zatłoczone ulice
tętniącej życiem stolicy.
• Będziesz się relaksował podczas
tajskiego masażu
• Odwiedzisz etniczne wioski
górskich plemion i będziesz
uczestniczyć w ceremonii „wołania
Duszy” Baci
• Czeka Cię unikatowy spływ
Mekongiem, zwanym Matką
wszystkich Rzek, która żywi 4 kraje
Azji.

Czego doświadczysz w Laosie:
• Spędzisz dzień w sanktuarium dla
słoni i doświadczysz spotkania z
tymi niezwykłymi stworzeniami.

https://mandalaotours.com/
• Spędzisz czas w otoczeniu
świątyń Luang Prabang, które
przepięknie odrestaurowane
zostało wpisane na listę
dziedzictwa UNESCO
• Spotkasz się z buddyjskim
mnichem, który opowie nam o
swojej filozofii i tradycjach i
weźmiesz udział w praktykach
medytacyjnych.
• wybierzesz się na jednodniowy
trekking, poprzez lokalne wioski i
gęstą dżunglę, do najpiękniejszych
wodospadów Kuang Si.
• A to wszystko w komfortowym
standardzie 4* butikowych hoteli

Dzień 1
Wylot do Bangkoku - stolicy Tajlandii
Wyprawa czas start!

Lot 5* liniami Emirates lub Qatar

Dzień 2 Bangkok
Przylot do Wielkiego Mango, czyli Bangkoku.
Meldujemy się w naszym hotelu i ruszamy na
pierwsze zapoznanie się z tym niezwykłym
miastem. To miejsce nie ma sobie równych na
świecie. Historia i nowoczesność, egzotyka
ulicy i szalone życie nocne, pełne aromatów
rynki i luksusowe hotele, uliczni sprzedawcy
owoców, modernistyczne centra handlowe
oraz idylliczne świątynie, w których mnisi
poszukują kontaktu z zaświatami.
Miasto niebywałych kontrastów stoi przed
Nami otworem!

Dzień 3
Zobaczymy Wiecznego Buddę i Królewski Pałac,
odpoczniemy w pięknej świątyni Wat Po,
zwiedzimy tajemniczy targ amuletów oraz
zjemy pyszną kolację w Chińskiej Dzielnicy.
Udamy się do jednego z najlepszych SPA, gdzie
zrelaksujemy się podczas masażu tajskiego.
Wieczór zaskoczy rozpieści nas przepięknym
widokiem na świątynię Świtu, Wat Arun.
Następnego dnia rano prywatny kierowca
zawiezie nas na lotnisko, skąd polecimy do
Laosu.

Dzień 4 Bangkok – Luang Prabang
Lądujemy w Luang Prabang.
Była stolica Laosu i duchowe centrum kraju, a
jego nazwa może być tłumaczona jako
„Królewskie Miasto Delikatnego Obrazu
Buddy”. Kolonialne miasto zachowało wiele ze
swojego majestatu i spokoju. Położone nad
rzeką Mekong jest prawdopodobnie
najpiękniejszym miastem tego kraju.
Połyskujące złote kopuły świątyń i klasztorów
komponują się razem z elementami kolonialnej
francuskiej architektury oraz tradycyjnymi
drewnianymi laotańskimi domami w unikalną
całość.
Niepowtarzalny klimat miasta tworzą
buddyjscy mnisi. Niebywałą atrakcją są ich
poranne procesje, podczas których do swoich
jałmużnych misek zbierają od mieszkańców
miasta ryż i warzywa.

Meldujemy się w naszym 4* hotelu , czas wolny

Dzień 5 LUANG PRABANG
Dziś zwiedzany i odkrywamy uroki
Luang Pranbag na rowerach, z
lokalnym przewodnikiem, który
zdradzi nam niejedną legendę i
przybliży nam klimat tego miejsca.
Zobaczymy najpiękniejsze świątynie,
zwiedzimy lokalny market, zjemy
pyszny tradycyjny lunch i wjedziemy
na piękne punkty widokowe by
podziwiać spektakularne widoki na
dolinę Mekongu.

Dzień 6
FAIR TREK SZLAKIEM THIN PHA DO
TAD SAE WATERFALL
Trekking!!! Dziś po śniadaniu
ruszymy na całodniową przygodę.

Jest to wycieczka która poprowadzi
Cię przez podnóża pięknej
wapiennej góry pokrytej dżunglą,
by odwiedzić lokalne wioski
plemienia Hmong i Khmu. Trasa
obejmuje malowniczą przejażdżkę
rzeką Nam Khan, a podczas pory
deszczowej zwiedzanie wodospadu
Tad Sae, w którym można pływać i
eksplorować.
Fundusze z Fair Trek pomagają
wspierać lokalną społeczność.
Total trekking to 12 km ,ok 4-5 godzin ,
wysokość 300-900m poprzez lasy deszczowe I
wioski.

Dzień 7
Baci ceremony & Buddhist chanting
Dzisiejszy dzień rozpoczniemy
wcześnie rano, by o świcie być
świadkiem , codziennej procesji
Mnichów, którzy wychodzą ze
swoich klasztorów aby zebrać
jałmużnę w postaci darów jedzenia,
do swoich mis.
Po śniadaniu zrelaksujemy się w
naszym hotelu a po południu
udamy się na spotkanie z Mnichem,
który przybliży nam swoją filozofie i
praktyki. Będzie możliwość udziału
w medytacjach.
Wieczorem weźmiemy udział w
ceremonii Baci, zwanej, „Wołaniem
Duszy”

Dzień 8

Luang Prabang Wodospad Kuang Si i
trekking
( ok 4 h. )

Dziś odwiedzimy lokalne wioski, poznamy
ich mieszkańców i ruszymy na trekking
poprzez góry, gdzie będziemy podziwiać
okoliczne sady, pola ryżowe i scenerie
dzikiej dżungli.
Po południu dotrzemy do krystalicznie
czystych i niezwykle pięknych basenów
wodospadu Kuang Si, gdzie będziemy
mieli czas na relaks i kąpiel.
W drodze powrotnej czeka nas pyszny
lunch.

Dzień 9
SŁONIE w MANDALAO

https://mandalaotours.com/nonriding-elephant-tour-experience/
Poznamy słonie w miejscu gdzie są
traktowane z należytym szacunkiem i
dbałością. Miejscu, gdzie to słoń i jego
potrzeby są najważniejsze, gdzie nie ma
przejażdżek na nich.
Za to jest możliwość nawiązania z nimi
prawdziwego kontaktu i poznania ich
niesamowitej natury

Dzień 10
MEKONG
Czeka Cię spływ Mekongiem,
zwanym Matką wszystkich
Rzek, która karmi 4 kraje Azji.
Dopłyniesz do słynnych jaskini
4 000 Buddów, Pak Ou Caves,
po czym zachwycisz się
spektakularnym zachodem
słońca.

Dzień 11

WYLOT DO BANGKOKU

Czas wolny
Nocleg w Bangkoku

Dzień 12
WYLOT DO POLSKI
Możliwość przedłużenia pobytu o
dodatkową noc w Bangkoku oraz
wypoczynku na jednej z rajskich wysp
Tajlandii, gdzie będzie się można
rozkoszować się masażami,
nurkowaniem, jogą, szkołą gotowania,
jazdą na skuterach, łowieniem ryb z łodzi
czy po prostu popijaniem drinka z
palemką z widokiem na błękitne morze.

* Proponuję przedłużyć o jeszcze jedną
noc w Bangkoku , lub o parodniowy pobyt
na jednej z rajskich wysp Tajlandii.

Cena wyprawy około 12 000 PLN (plus przeloty)
cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach

Cena zawiera:
•
•
•
•
•
•

3 noce w 4* hotelu w Bangkoku ,
zakwaterowanie w pokojach 2 os.
7 nocy w 4* hotelu w Luang Prabang
Wszystkie śniadania, 5 x lunch, 1 kolacja
transfery klimatyzowanym busem
Wszystkie opłaty wstępu do zwiedzanych
obiektów w Laosie,
Wszystkie wyprawy łodziami wspomniane w
programie

•
•
•
•

Lokalnego przewodnika oraz przewodnika z
ramienia Manalay Travel,
Organizacja wszystkich trekkingów
wspomnianych w programie
Wysokiej klasy Ubezpieczenie KL EUR 100 000,
NNW EUR 4000, bagaż EUR 300
Całodzienną wizytę w Mandalao

Cena wyprawy około 12 000 PLN (plus przeloty)
cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach

Cena zawiera ponadto:
•
•
•
•
•
•

10 dniowy soul & life coaching w ciągu dnia (od porannej superrewizji, do ćwiczeń
grupowych oraz indywidualnych min. 4 h zegarowe dziennie) prowadzony przez dwóch
trenerów kognitywnych
5 intensywnych warsztatów wiedzowych (ok. 2 h zeg. każdy)
Całodzienną opiekę coachingowo - psychologiczną
Proces edukacyjny prowadzący do certyfikacji na certyfikat:
DISCOVERY & DESIGN THINKING BY COGNITIVE SCIENCE
Egzamin kompetencyjny w procesie certyfikacji

Cena wyprawy około 12 000 PLN (plus przeloty)
cena przy min. 10 osobach _max.12 osobach

Cena nie zawiera:
•
•
•
•
•
•

Przelotów Warszawa-Bangkok-Warszawa Cena przelotu- będzie potwierdzana w dniu założenia
rezerwacji. Rezerwacje, ze względów logistycznych, najlepiej zakładać przez nasze biuro.
Przelotów Bangkok –Luang Prabang
Wydatków osobistych, Napiwków.
Opłat wizowych, paszportowych i za nadbagaż.
Dodatkowych wycieczek i atrakcji na miejscu
Ewentualnego przedłużenia o pobyt w Tajlandii

Powyższa oferta ma charakter wstępny, żadne rezerwacje nie zostały
założone. Istnieje możliwość modyfikacji programu na życzenie klienta. W
przypadku zmiany założeń zapytania ofertowego oraz zmniejszenia lub
zwiększenia liczby uczestników, MANALAY TRAVEL oraz Bennewicz Instytut
Kognitywsityki zastrzegają sobie prawo do zmian, anulacji lub wnoszenia
poprawek do wszystkich elementów składających się na ofertę, w tym także
do zmiany cen poszczególnych świadczeń.
Wszystkie elementy oferty wraz z wyceną zależne są od dostępności i
wymagać będą ponownego potwierdzenia. Zaproponowane założenia
koncepcyjne stanowią własność MANALAY TRAVEL oraz w części szkoleniowej
Bennewicz Instytutu Kognitywistyki w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, do której strona przekazująca zastrzega poufność, której
naruszenia polegające na ujawnieniu, przekazaniu innym osobom, kopiowaniu
lub wykorzystywaniu tych informacji do własnych celów.

Kontakt
MANALAY TRAVEL
Dominika Manalawicz
T+48 515 909 699
E: dominika@manalay.com

http://www.manalay.com/

Kontakt
BENNEWICZ
INSTYTUT KOGNITYWISTYKI
Anna Prelewicz
T: +48 667-951-750
E: a.prelewicz@instytutbennewicz.pl

http://www.instytutbennewicz.com

