
 

PRESTIGE HOLIDAYS & TOURS Sp. z o.o., 31-034 Kraków, ul. Lubicz 3, Tel.: 0 12/ 633 04 60 , Fax: 0 12/ 632 04 60, 
e-mail: office@egzotyka.tv, www.egzotyka.tv 

 

            NajciekNajciekNajciekNajciekaaaawsze miejsca światawsze miejsca światawsze miejsca światawsze miejsca świata    

    

LAOS - KAMBODŻA - 
WIETNAM  

z postojami w BANGKOKU i KUALA 
LUMPUR 

 

 

   

 

Główne atrakcje 
• Pagan i Angkor Wat – najpiękniejsze świątynie na Ziemi 
• Jezioro Inle, Irrawaddy i Delta Mekongu – życie na wodzie 
• Zachwycające piękno Zatoki Halong 
• Pełen kameralnego uroku Laos 
• Życie nocne Bangkoku i innych miast 
• Rangun, Hanoi, Sajgon, Phnom Penh – fascynujące metropolie 
• Mandalay - perła Birmy 
• Opcjonalnie wypoczynek na Krabi lub wyspie Phuket 

 
PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie (ewentualnie na lotnisku innego miasta w Polsce) dwie godziny przed 
odlotem. Szczegółowa informacja o zbiórce i godzinie odlotu jest podana w programie, który otrzymuje 
każdy uczestnik wycieczki. Wylot do Bangkoku. 
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Dzień 2 
Przylot do Bangkoku po południu. Przejazd do hotelu i odpoczynek. Dla chętnych, którzy nie znają 
miasta, możliwość zwiedzania. Wieczorem wizyta na Pat Pongu – dzielnicy smacznej kuchni, rozrywek 
i rozpusty. Nocleg w Bangkoku. 
 
Dzień 3 
Wylot do Luang Prabang, dawnej stolicy Laosu. Spacer po tym niewielkim, pełnym buddyjskich świątyń 
mieście. Wizyta na nocnym bazarze i czas na poczucie atmosfery tego wyjątkowo przyjaznego miejsca. 
Nocleg w Luang Prabang. 
 
Dzień 4 
Wycieczka w górę Mekongu do jaskini Pak Ou. Zwiedzimy też typową laotańską wieś, gdzie życie 
wydaje się spokojne i, pomimo biedy, szczęśliwe. Po południu odwiedzimy najważniejsze świątynie w 
mieście i znajdziemy czasu na relaks przy zimnym piwie Lao. Nocleg w hotelu w Luang Prabang. 
 
Dzień 5 
Rano wyjazd nad pobliskie wodospady Kuang Si, gdzie będzie można schłodzić się kąpielą pod 
wodospadem, w naturalnych oczkach wodnych i świetnie odpocząć. Po południu wylot do stolicy 
Laosu, Vientiane. Po przylocie zwiedzanie centrum miasta. Vientiane, choć jest stolicą, nie sprawia 
wrażenia metropolii. Nocleg w Vientiane. 
 
Dzień 6 
Wylot do Kuala Lumpur, stolicy Malezji. Zwiedzanie miasta, nowoczesnej i imponującej metropolii: 
podziwianie Petronas Tower, do niedawna najwyższego budynku świata, ścisłego centrum i dzielnicy 
chińskiej. Kto zna miasto ma oczywiście czas, by wydać trochę gotówki w jednym z domów 
towarowych. Dla chętnych wyjazd na wieżę obserwacyjną (wstęp dodatkowo płatny) z fantastycznym 
widokiem na miasto. Nocleg w hotelu w Kuala Lumpur. 
 
Dzień 7 
Rano wylot do Siem Reap, w Kambodży. Po przylocie zwiedzanie Angkor Wat, wielkiego zespołu 
zabytków niemających sobie równego w świecie. Część tego, wpisanego na listę UNESCO, kompleksu 
została oczyszczona z dżungli, na niektórych budowlach pozostawiono gigantyczne drzewa rosnące 
wprost na ruinach. Nocleg w Siem Reap. 
 
Dzień 8 
Podróż nad jezioro Tonle Sap – oglądanie pływającej wioski, pływa tu również szkoła i kościół. Po 
południu dalsze zwiedzanie Angkor Wat – chętni przez prawie dwa dni zobaczą wszystkie 
najciekawsze budowle łącznie z największą świątynią Angkor Wat i częściowo porośniętą dżunglą Ta 
Phrom. Nocleg w Siem Reap. 
 
Dzień 9 
Kilkugodzinny przejazd do stolicy kraju Phnom Penh. Wieczorem spacer po pięknych, kolonialnych 
bulwarach miasta nad Mekongiem. Nocleg w Phnom Penh. 
 
Dzień 10 
Zwiedzanie pałacu królewskiego, dla chętnych wizyta w bardzo ponurym miejscu, więzieniu S21, które 
kambodżańscy komuniści, tzw. Czerwoni Khmerzy zlokalizowali na terenie szkoły. Przelot do Sajgonu 
(Ho Chi Minh). Prosto z lotniska podróż w pobliski rejon Delty Mekongu. Nocleg w wietnamskiej wsi w 
pokojach gościnnych przy domach. 
 
Dzień 11 
Zwiedzanie Delty Mekongu – pływające targi, wioski, malownicze pola ryżowe. Możliwość przejażdżki 
po wioskach na rowerze. Tam będziemy fotografować miejscowych z nieodłącznymi stożkowatymi 
kapeluszami i rowerami. Przejazd do Sajgonu. Wieczorny spacer po pamiętających czasy francuskie 
bulwarach. Nocleg w Sajgonie. 
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Dzień 12 
Wyjazd do Cu Chi, gdzie między innymi wejdziemy do tuneli zbudowanych przez Vietcong podczas 
wojny. Wycieczka będzie ciekawą lekcją historii. Po powrocie zwiedzanie centrum Sajgonu: katedra, 
projektowany przez Eiffel’a budynek poczty, Chinatown i świątynia Thien Hau. Wieczorem oczywiście 
czas na rozrywki, których w Sajgonie nie powinno się unikać. Nocleg w hotelu. 
 
Dzień 13 
Rano przelot do Hanoi, a prosto z lotniska podróż nad zatokę Halong. Rejs małym statkiem 
przypominającym tradycyjną dżonkę, między ostańcami o niezwykłych kształtach, odwiedzanie wysp i 
jaskiń. Nocleg w kabinach na statku. 
 
Dzień 14 
Rejsu ciąg dalszy i około południa przybycie do portu. Przejazd do Hanoi i zwiedzanie tego niezwykle 
ciekawego miasta, między innymi zabytkowa starówka i najstarsza świątynia kraju. Nocleg w Hanoi. 
 
Dzień 15 
Rano ponowna wizyta w centrum, zobaczymy miasto pełne życia, wszędobylskich motorków i ulicznych 
sprzedawców. Podejdziemy też pod mauzoleum Ho Chi Minha, obowiązkowego miejsca pielgrzymek 
Wietnamczyków. Wieczorem wylot do Bangkoku i tam nocleg tranzytowy. Osoby kończące wycieczkę 
wylatują do Polski. 
 
Opcja: Krabi 

Dzień 16 
Dla osób wybierających opcję przedłużenia o Krabi. Rano nieco czasu wolnego w Bangkoku. Wylot na 
Krabi - malowniczy półwysep na południu Tajlandii. Przejazd do hotelu położonego przy plaży. Nocleg 
na Krabi. 
 
Dzień 17 -18 
Zasłużony odpoczynek i kąpiele. Możliwość rejsu i wycieczek (dodatkowo płatne) na pobliskie „rajskie” 
wyspy, gdzie strome skały schodzą wprost do morza, a czas spędza się na złocistych plażach i w 
ciepłej, czystej wodzie. Możliwość innych wycieczek, między innymi na wyspę Phi Phi. Nocleg na Krabi. 
 
Dzień 19 
Wylot z przesiadkami do Polski.  
 
Dzień 20 
Przylot do Warszawy (lub innego miasta w Polsce). 

 
 
 
Opcja: Birma 
 
Dzień 16 
Dla osób wybierających opcję przedłużenia o Birmę, rano wylot do Yangonu (Rangunu). Po przyjeździe 
do miasta zwiedzanie słynnej buddyjskiej Pagody Szwedagon, która wraz z dziesiątkami stup i świątyń 
tworzy zapierający dech w piersiach kompleks. Spacery po niezwykłym terenie świątynnym, 
podziwianie pokrytych szczerym złotem zabytków, dyskretne podpatrywanie religijnych Birmańczyków i 
ich zwyczajów. Jak twierdzą Anglicy, w Szwedagon jest więcej złota, niż we wszystkich londyńskich 
bankach. Spacer po centrum Rangunu: serce miasta - Pagoda Sule i Park Niepodległości. Nocleg w 
Rangunie. 
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Dzień 17 
Przejazd na lotnisko w Yangon, przelot do Heho. Przejazd nad jezioro Inle, które ma 22 km długości i 
słynie m.in. ze stylu życia mieszkańców okolicznych wiosek. Obserwowanie życia nad jeziorem: tzw. 
pływające ogrody, domy na palach. Odwiedziny w klasztorze Nga Phe Kyaung słynącym z pokazów 
skaczących kotów. Nocleg nad jeziorem Inle. 
 
Dzień 18 
Cały dzień nad jeziorem Inle. Oglądanie pływającego targu i pływających ogrodów, obserwowanie 
tradycyjnego sposobu połowu ryb i rybaków, którzy wiosłują nogami. Podróż do wioski Indein 
znajdującej się na zachodnim brzegu, gdzie znajduje się kompleks pagód Shwe Indein. Wizyta w 
świątyni Phaung Daw Oo z pięcioma posągami Buddy, które corocznie obwożone są w procesji 
dookoła jeziora. Nocleg nad jeziorem Inle. 
 
Dzień 19 
Przelot do Mandalay. Zwiedzanie tego zabytkowego miasta w środkowej Birmie opisywanego przez 
wielu pisarzy. Wspinaczka (jak wszędzie w obrębie świątyń boso) na wzgórze Mandalay. W drodze na 
górę mijanie kolejnych świątyń i posągów Buddy. Ze szczytowej pagody rozciąga się fenomenalny 
widok na miasto i okolice. Wyjazd do XVIII wiecznej pagody Maha Muni ze słynnym posągiem Buddy, 
jak głosi podanie, jednym z pięciu posągów wyrzeźbionych podczas życia Mistrza na jego 
podobieństwo. Miejsce to jest celem pielgrzymek buddystów z całego świata. Pagoda Kuthodaw z tzw. 
największą księgą świata. Nocleg w Mandalay. 
 
Dzień 20 
Rano wycieczka rzeką do wioski Mingun z nietypową i ważną dla historii Birmy pagodą i wiszącym 
nieco dalej wielkim, 87 tonowym dzwonem. Jedyny większy dzwon na świecie, ale niedziałający, 
znajduje się na Kremlu. Po południu dojazd do Amarapura i mostu U Bein, który jest ponoć 
najdłuższym drewnianym mostem świata. Przejście przez most i podziwianie o zachodzie słońca 
widoku rozlewisk rzeki oraz położonych w oddali świątyń. Nocleg w Mandalay. 
 
Dzień 21 
Przed świtem wyjazd do przystani rzecznej i kolejna przygoda: rejs statkiem w dół rzeki Irrawaddy. Po 
drodze można zobaczyć jak wygląda życie wzdłuż tej wielkiej rzeki. Pod wieczór przybicie do przystani 
koło Pagan i przejazd do hotelu. Nocleg w hotelu w Pagan. 
 
Dzień 22 
Całodzienne zwiedzanie Pagan (Bagan), gdzie na stosunkowo niewielkim obszarze wybudowano aż 13 
tysięcy świątyń, z których wiele zachowało się do dzisiaj. Pagan nie ma odpowiednika nigdzie na 
świecie i jest obowiązkowym punktem każdego szanującego się podróżnika. Nie przewiduje się jednak 
zwiedzania wszystkich świątyń, ale najwyżej kilkunastu, w tym Ananda i Shwezigon. Obserwowanie 
zachodzącego za dachy świątyń słońca ze szczytu jednej z nich. Nocleg w hotelu w Pagan. 
 
Dzień 23 
O świcie podróż (ok. 50 km) do „birmańskiego Olimpu”, świętej góry Popa. Po dotarciu do wioski u 
podnóża tej wulkanicznej góry, ok. 45-minutowy spacer do znajdującego się na szczycie klasztoru. 
Podziwianie widoku ze szczytu i medytacja. Przejazd na lotnisko i wylot do Rangunu. Nocleg w hotelu 
w Rangunie. 
 
Dzień 24 
Wylot rano do Bangkoku. Czas na zakupy oraz smakowanie znakomitej, tajskiej kuchni. Pokoje w 
hotelu do dyspozycji do wyjazdu na lotnisko. W nocy wylot do Europy. 
 
Dzień 25 
Przylot do Warszawy. 
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Termin: 
20.04 - 05.05 (09.05)* (14.05)** 2011 
03.11 – 18.11 (22.11)*(27.11)** 2011 

Cena: 2870 USD/os + 800 USD płatne w krajach docelowych 

 
* DOPŁATA DO OPCJI KRABI 299 USD 
** DOPŁATA DO OPCJI BIRMA 925 USD 
*Płatność w USD lub w PLN według kursu sprzedaży NBP z dnia ostatecznej dopłaty najpóźniej 35 dni przed wyjazdem. 

I rata: 1000 PLN/os płatna w momencie rezerwacji. 

 
Cena obejmuje: przeloty na całej trasie, noclegi w hotelach 3* lub 4* (pokoje 2- osobowe), 1 nocleg w 
domach u wietnamskich wieśniaków (materace z pościelą, wspólna łazienka), śniadania w hotelach, 
kolacje w Birmie, pełne wyżywienie podczas rejsu w zatoce Halong, przejazdy między lotniskami i 
hotelami, inne przejazdy i wycieczki wg programu, bilety wstępów, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż; 
polski pilot. 
 
Cena nie obejmuje: kosztów wiz (łącznie ok. 170 USD), indywidualnych opłat wylotowych (ok. 45 
USD), pozostałego wyżywienia, wieczornych rozrywek, zwyczajowych napiwków, dopłaty do pok.1 – 
os. 
 
Uwagi: maksymalna liczba uczestników: 18, dalsze szczegóły i uwagi praktyczne każdy uczestnik 
otrzymuje ok. 3 tyg. przed wyjazdem. Na życzenie można wziąć udział w wybranej części wycieczki. 
Chętnym proponujemy przedłużenie wycieczki o wypoczynek na Krabi lub Phukecie. Na niektórych 
obszarach Birmy i Kambodży występuje umiarkowane zagrożenie malarią. Zalecana jest profilaktyka 
antymalaryczna, po konsultacji z lekarzem. 
 
O wycieczce: mnóstwo wrażeń, bliskie spotkania z barwną azjatycką kulturą, kapitalne możliwości 
fotografowania nie tylko zabytków, również ludzi – to główne atuty tej wycieczki. Podróże do tej części 
świata są też przyjemne ze względu na świetny poziom usług i dobre warunki zakwaterowania. 
Niewątpliwie największe wrażenie ze zwiedzanych krajów robi Birma, którą proponujemy w formie 
opcjonalnej. Odradzamy wyjazd osobom, które nie znoszą azjatyckiej kuchni, gdyż z zasady omijamy 
wszelkie McJedzenie. Osoby nieodporne na upał nie powinny wyjeżdżać na wycieczkę w porze gorącej 
(czyli od kwietnia do października). Po zwiedzaniu warto pomyśleć o spędzeniu kilku dni na plażach 
Tajlandii – łatwiej wrócimy do swoich obowiązków w kraju. 


