
              Załącznik do umowy-zgłoszenia

Program wyprawy: 

TRAMPING Laos, Kambodża, Tajlandia 

Czas: 23 dni

Soczyste mango, pad thai i green curry, czyli zabieramy Was na pyszny tramping do Indochin. Na trasie będą
też kolorowe bazary, prastare zabytki, klimatyczne miasteczka, a nawet plażowanie i rafting. Tramping do Laosu,
Kambodży, Tajlandii to wspaniała okazja do poznania tych trzech wiecznie zielonych, buddyjskich krajów.
Nasz  tramping  rozpoczniemy  od  Bangkoku,  gdzie  zobaczymy  imponujące  buddyjskie  świątynie  i  kolorowe
bazary. Labiryntami ulic przejdziemy się tuk-tukiem i popłyniemy promem po rzece Chao–Praya. Z Bangkoku
wyruszymy do Chiang Mai – jednego z najpiękniejszych miast Tajlandii.
Drugi  na trasie  jest  Laos.  Po  przekroczeniu  granicy  czeka  na  dwudniowa  przygoda,  czyli  przeprawa  łodzią
pasażerską  po  Mekongu.  Popłyniemy  do  Luang  Prabang  (UNESCO)  –  dawnej  stolicy  Laosu,  słynącej  z
drewnianych  świątyń  i  starej  francuskiej  zabudowy.  Po  zwiedzaniu  będziemy  się  kąpać  w  turkusowym
wodospadzie. Dalej nasz tramping wiedzie przez góry do Vang Vieng – miejscowości  u podnóża olbrzymich
ostańców skalnych, gdzie czekają nas kolejne atrakcje: rafting, spacery po jaskiniach i polach ryżowych. A na
koniec,  po  zwiedzaniu  małej  stolicy  –  Vientiane  –  pojedziemy  na  południe  Laosu  i  na  wyspach  Mekongu
zamieszkamy w laotańskiej wsi.
Nasz tramping obejmuje też wędrówkę przez dziką Kambodżę. Zatrzymamy się w Phnom Penh, skąd ruszymy na
południe kraju na kambodżańskie plaże, które stanowią doskonałą alternatywę do plaż w Tajlandii. Co tam nas
czeka?  Masaże,  nurkowanie,  wodne  wycieczki  i  pyszne  owoce  morza…  I  wreszcie  po  licznych  przygodach
dotrzemy do Siem Reap i  legendarnego kompleksu Angkor.  Po dawnym królestwie,  które  obejmowało  całą
południowo-wschodnią Azję, pozostały olbrzymie kompleksy świątynne, które przez kilkaset lat były porośnięte
dżunglą i zapomniane, a które teraz będziemy mogli podziwiać w pełnej krasie.

1 DZIEŃ: przelot
Wylot z Warszawy do Bangkoku przez jeden z europejskich portów lotniczych.
2 DZIEŃ: Bangkok (Tajlandia)
Przylot do Bangkoku. Zakwaterowanie w turystycznej, gwarnej i kolorowej okolicy Khao San Road. Spacer po
okolicy. Odpoczynek. Na kolacje pyszne tajskie jedzenie: pad thai lub curry. Nocleg.
3 DZIEŃ: Bangkok
Poranne zwiedzanie Bangkoku: kompleks świątynny Wat Phra Kaew, gdzie znajduje się Szmaragdowy Budda,
najważniejszy budda w Tajlandii, ubrany w strój przyozdobiony tysiącami diamentów, stupa z prochami Buddy,
biblioteka oraz Pałac Królewski, kolorowa Wat Po – świątynia leżącego Buddy (Budda ma 43 metry długości i 15
wysokości).  Popłyniemy łodzią  do  Wat  Arun  –  Świątyni  Świtu,  najstarszej  w Bangkoku.  Wieczorem wyjazd
nocnym autobusem na północ Tajlandii do dawnej tajskiej stolicy – spokojnego Chiang Mai. Miasto przez kilka
wieków było bardzo ważnym ośrodkiem kulturalno – religijnym.
4 DZIEŃ: Chiang Mai
Zwiedzanie Chiang Mai i okolic. Zobaczymy najważniejsze świątynie takie jak: Wat Chedi Luang (niegdyś stała tu
olbrzymia stupa – 84 m, pozostałości nadal robią wielkie wrażenie), Wat Phra Singh, Wat Jed Yod. Wycieczka do
królewskiego sanktuarium Wat Phra That Doi Sutep, położonego pośród lasów na wysokości 1000 m n.p.m., 14
km od miasta, na szczyt prowadzi 290 stopni (ok. 5-10 USD).
5 DZIEŃ: Chiang Khong
Poranny odpoczynek. Dla chętnych na safari na słoniach lub inne lokalne atrakcje. Przejazd do Chiang Khong na
granicy  z  Laosem (6  godz.).  Po  drodze  zobaczymy  przepiękną,  wybudowaną  współcześnie,  białą  świątynię
buddyjską – Wat Rong Khun. Spacer po miasteczku. Nocleg.
6-7 DZIEŃ: Mekong (Laos)
Przekraczamy Mekong. Wyrabiamy wizy do Laosu i kwaterujemy się na łódź pasażerską.  Zaczyna się nasza
dwudniowa wycieczka  Mekongiem. Na nocleg  zatrzymujemy się  w wiosce  Pakbeng,  położonej  na  stromym
zboczu nad Mekongiem. Pierwsze spotkanie z kuchnią laotańską. Wieczorem drugiego dnia dopływamy do Luang
Prabang (UNESCO) – dawnej stolicy Laosu, położonej w zielonej, górzystej okolicy. Na kolację pyszna ryba na
lokalnym markecie. Nocleg w Luang Prabang.
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8 DZIEŃ: Luang Prabang
Zwiedzanie Luang Prabang i starej stolicy królestwa, spacer spokojnymi uliczkami z kolonialną zabudową oraz
wzdłuż Mekongu. Zwiedzamy: przepięknie zdobiony kompleks królewskich świątyń Wat Xieng Thong, muzeum
królewskie. Dla chętnych wejście na wzgórze świątynne Phu Si. Nocleg w Luang Prabang.
9 DZIEŃ: Luang Prabang, Vang Vieng
O świcie udamy się na główną ulicę miasta aby spotkać mnichów zbierających jałmużnę. W drodze powrotnej
zjemy śniadanie na kolorowym markecie. Przejazd do miasteczka Vang Vieng, położonego wśród olbrzymich
ostańców skalnych, nad brzegiem rzeki Xong. Obecnie miasteczko słynie również z licznych knajpek, zabaw i
dobrego jedzenia. Wieczorna impreza. Nocleg w Vang Vieng.
10 DZIEŃ: Vang Vieng
Zwiedzanie pięknej okolicy, do wyboru:
– spływ rzęką Xong kajakiem lub na dętce, połączony ze spacerem i pływaniem po podziemnej jaskini (ok. 12
USD),
– zwiedzane okolicy rikszami (ok. 5-10 USD), rowerami (ok. 2 USD) lub motorem,
– trekking po jaskiniach i okolicy (ok. 5-10 USD).
11 DZIEŃ: Vientian
Przejazd do Vientian – stolicy Laosu. Zwiedzanie miasta: Wielka Stupa, Patuxai, Wat Si Saket. Nocny przejazd do
Paxe na południu Laosu.
12 DZIEŃ: wyspy Mekongu
Przyjazd na egzotyczne wyspy na Mekongu. Odpoczywamy w laotańskiej wiosce na jednej z wysp archipelagu.
Spacer po polach ryżowych, wodospad. Nocleg.
13-14 DZIEŃ: wyspy Mekongu, Sung Treng (Kambodża)
Odpoczynek na wyspie. Zwiedzanie okolic. Drugiego dnia popołudniowy przejazd do Kambodży. Przekraczamy
granicę. Na nocleg jedziemy do małej miejscowości Sung Treng.
15 DZIEŃ: Phnom Penh
Całodniowy  przejazd  do Phnom Penh przez porośniętą dżunglą  Kambodżę.  Zakwaterowanie.  Spacer  wzdłuż
Mekongu. Na kolację amok – kambodżańskie curry. Nocleg w Phnom Penh.
16 DZIEŃ: Phnom Penh
Zwiedzanie rikszami Phnom Penh (ok. 10 USD): kompleks Pałac Królewski i Srebrna Pagoda (podłoga świątyni
wyłożona  jest  pięcioma  tysiącami  srebrnych  płytek  –  1  kg  każda,  wewnątrz  znajduje  się  posąg  Buddy
inkrustowany 9600 diamentami), Wat Phnom – pagoda na szczycie wzgórza, Tuol Sleng – muzeum ludobójstwa
(w czasie panowania Czerwonych Khmerów zginęło tu około 17 tysięcy ludzi). Wyjazd na Pola Śmierci – miejsce
egzekucji więźniów z Tuol Sleng. Zakupy na pełnym pamiątek „rosyjskim” bazarze. Przejazd do Sihanoukville na
kambodżańskie plaże. Wieczorny przyjazd. Nocleg.
17-18 DZIEŃ: Sihanoukville
Wypoczynek, plażowanie, imprezy itp. Drugiego dnia po południu przejazd do Phnom Penh. Nocleg w Phnom
Penh.
19 DZIEŃ: do Angkor
Całodzienny przejazd do Siem Reap – miasta wypadowego do zwiedzania kompleksu Angkor. Wieczorne wyjście
na market, zakupy przypraw, pamiątek. Nocleg w Siem Reap.
20 DZIEŃ: Angkor Wat
Całodzienne zwiedzenie najsłynniejszego kompleksu świątyń Khmerów: największa ze wszystkich, słynna Angkor
Wat, kompleks Angkor Thom zbudowany przez króla Jayovarmana VII, jednego z największych budowniczych
świątyń, przypominający górę Bayon ze 192 twarzami Buddy, Baphuon z leżącym ogromnym Buddą, porośnięty
ogromnymi drzewami Wat Phrom oraz wiele innych ukrytych w dżungli świątyń. Nocleg w Siem Reap.
21 DZIEŃ: Siem Reap
Odwiedzimy jedną z położonych na wodzie wiosek w okolicach olbrzymiego jeziora Tonle Sap,  a następnie
ukrytą  w  dżungli  ogromną  świątynię  Bang  Malea,  wybudowaną  przez  budowniczego  Angkor  Wat  –
Suryawarmana II (całodniowa wycieczka ok. 35 USD). Nocleg w Siem Reap.
22 DZIEŃ: Bangkok (Tajlandia)
Przejazd busem przez Kambodżę, przekroczenie granicy tajskiej, po południu przyjazd do Bangkoku.
23 DZIEŃ: powrót
Wylot do Polski. Wieczorem przylot do Warszawy.
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Cena zawiera: przeloty  Warszawa-Bangkok-Warszawa,  ubezpieczenie  KL  45.000  EUR i  NNW 20.000 PLN,
noclegi,  transport:  autobusy,  łódź na Mekongu,  taksówki  na trasie  wycieczki  (poza  fakultatywnymi),  koszty
organizacyjne w Polsce i na miejscu wyprawy, opiekę pilota, składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera: wizy kambodżańskiej (ok. 30 USD) i wizy laotańskiej (ok. 30 USD), kosztów wyżywienia (ok.
10 USD dziennie), zajęć fakultatywnych: trekking, rafting i inne (ceny podane w programie wyprawy), biletów
wstępu, napiwków

Szczegóły dotyczące wyprawy:
 w  celu  wyrobienia  wizy  kambodżańskiej  i  laotańskiej  niezbędny  będzie  paszport  z  przynajmniej  3

wolnymi  stronami,  ważny  min.  6  miesięcy  od  daty  zakończenia  wyprawy  oraz  2  aktualne  zdjęcie
paszportowe; wizy dostajemy na granicy

 grupa od 6 do 11 osób
 dodatkowe koszty (wyżywienie, bilety wstępu, napiwki, zajęcia fakultatywne) wynoszą min. 400 USD 
 noclegi w hotelach zazwyczaj w pokojach 2-osobowych z łazienkami, wyposażonych w klimatyzację lub

wiatrak  (standardy  noclegów  mogą  różnić  się  w  zależności  od  miejsca  pobytu  i  dostępności  bazy
turystycznej)

 transport:  autobusy  zazwyczaj  z  klimatyzacją,  minibusy,  taksówki,  motoriksze  lub  riksze  rowerowe,
wielka drewniana łódź którą płyniemy Mekongiem 

 wyprawa nie wymaga szczególnej sprawności fizycznej 
 profilaktyka antymalaryczna: ryzyko zarażenia malarią niewielkie
 szczepienia nie są obowiązkowe lecz zalecane: żółtaczka A i B, błonica tężec, polio, dur brzuszny 
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