WIETNAM, KAMBODŻA, LAOS: KOLORY AZJI

Kraj: Wietnam, Laos, Kambodża
Liczba dni: 19
Zobacz on-line: http://kiribaticlub.pl/187/
Krótka i wygodna wyprawa przez Wietnam, Kambodżę i Laos. Zobaczymy najpiękniejsze miejsca na Półwyspie
Indochińskim: malowniczą zatokę Bai Tu Long, liczne świątynie Angkoru i wokół Luang Prabang, udamy się w krótki
rejs po Mekongu. Od zgiełku wielkich metropolii Hanoi i Sajgonu uciekniemy na wyspę Phu Quoc, aby odpocząć na
jej plażach.

PROGRAM WYPRAWY:
WAŻNE: - ZASADY WJAZDU
WIETNAM, KAMBDOŻA:
Nie ma konieczności przedstawienia certyﬁkatu szczepień czy wykonania testu na COVID-19

LAOS:
Przedstawienie certyﬁkatu szczepień lub negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niz 48h przed
wylotem do Laosu

1-2 DZIEŃ - WYLOT Z POLSKI I PRZYLOT DO WIETNAMU
Tego dnia przylecimy do największego i najbardziej znanego miasta Wietnamu - Ho Chi Minh City, znanego też pod
wcześniejszą nazwą - Sajgon. Chętni udadzą się na poznawanie miasta z punktu widzenia typowego mieszkańca - a
więc na motorze. W trakcie wycieczki motorem zatrzymamy się przy popularnych stoiskach z lokalnymi
przekąskami. Pozostali mogą udać się do jednego z licznych barów na dachach wieżowców, gdzie przy koktajlach
można podziwiać to gigantyczne miasto z lotu ptaka.
Jeśli chcesz wylecieć z innego portu lotniczego w Europie, skontaktuj się z nami!

3 DZIEŃ - CU CHI - TUNELE WIETKONGU
Zwiedzanie okolic Ho Chi Minh - między innymi słynne tunele Cu Chi, w których ukrywało się 18 tyś partyzantów
chłopskich w czasie wojny z USA. Zobaczymy część z liczącej 200 km siatki tuneli w której mieściły się kuchnie,
szpitale, składy broni, sypialnie itp. Będziemy mieli możliwość przejścia się jednym z wąskich tuneli. Spróbujemy
głównego pożywienia żołnierzy - juki. Wieczorem relaks na jednej z tętniących życiem uliczek Sajgonu.

4 DZIEŃ - DELTA MEKONGU
Wycieczka do delty Mekongu. Pływamy łodzią podglądając codzienne życie Wietnamczyków.

5 DZIEŃ - DELTA MEKONGU - TARG WODNY
Kolejny dzień wycieczki. Rano płyniemy na targ wodny, gdzie zobaczymy łodzie wyładowane po brzegi
ananasami, kokosami itp. Tego dnia wieczorem przyjazd do Phnom Penh.
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6 DZIEŃ - PHNOM PENH - PAŁAC KRÓLEWSKI, SREBRNA PAGODA, POLA ŚMIERCI
Zwiedzamy stolicę Kambodży. Zobaczymy Pałac Królewski i Srebrną Pagodę. Aby poznać i zrozumieć tragiczną
historię tego niezwykłego państwa udamy się na Pola Śmierci i do więzienia S – 21 (obecnie muzeum), w
którym Czerwoni Khmerzy przetrzymywali i torturowali przedstawicieli kambodżańskiej inteligencji.

7 DZIEŃ - PHNOM PENH - SIEM REAP
Przejazd do Siem Reap - tętniącego życiem miasteczka, będącego bramą do Angkor Wat. Zakwaterowanie. Spacer
po rozrywkowym, pełnym klimatycznych restauracji miasteczku. Pójdziemy także na nocny targ, gdzie będzie
można spróbować słynnego pedicure – rybkami. Spróbujemy też lokalnych przysmaków.

8 DZIEŃ - ANGKOR WAT
Zwiedzanie jednego z najwspanialszych, a z pewnością największego, kompleksów świątynnych na świecie Angkor Wat. Zapomniany przez stulecia porósł dżunglą, aby zostać odkryty dla świata ponownie w XIX wieku.
Główna świątynia Angkor Wat, z charakterystycznymi wieżami, cieszy się ogromną popularnością, dlatego po
obejrzeniu wschodu słońca nad wieżami Angkor Wat skupimy się na mniej uczęszczanych świątyniach, w tym
naszej ulubionej - Preah Khan. Odwiedzimy również taras słoni i taras trędowatego króla, świątynie Tha
Prom i Bayon.

9 DZIEŃ - ANGKOR - JEZIORO TONLE SAP
Tego dnia pojedziemy do świątyń Banteay Srei i Banteay Samre. Po południu wizyta w pływającej wiosce na
jeziorze Tonle Sap, gdzie zobaczymy pływające wioski i zapoznamy się z ich mieszkańcami.

10 DZIEŃ - SIEM REAP - LUANG PRABANG
Przelot do Luang Prabang. Po zakwaterowaniu udamy się na wieczorny spacer po przepełnionym magią,
najładniejszym miasteczku Laosu.

11 DZIEŃ - REJS PO MEKONGU I JASKINIE PAK OU - WODOSPADY
Kilkugodzinny pełen uroku rejs po Mekongu zakończony zwiedzaniem jaskiń Pak Ou. W jaskiniach znajduje się ok.
2,5 tysiąca posągów Buddy postawionych tu przez miejscowych z okazji świąt buddyjskich. Rzeźby te składają się
na unikalny klimat tego miejsca.
Komu będzie mało zwiedzania może udać się do jednych z okolicznych wodospadów - pięknych i dość popularnych
Kuang Si, lub rzadziej odwiedzanych Tad Sae. Pozostali w tym czasie chłoną atmosferę Luang Prabang.

12 DZIEŃ - LUANG PRABANG - HANOI
Zwiedzanie Luang Prabang, dawnej stolicy Laosu. Miasto pełne jest buddyjskich świątyń i francuskiej
architektury. Zobaczymy m.in. Pałac Królewski, świątynię położoną na wzgórzu Pussi, skąd roztacza się piękny
widok na okolice. Przy odrobinie szczęścia będziemy mieli możliwość zobaczenia pudży (obrządku buddyjskiego),
posłuchania mantr śpiewanych przez wyznawców. Po południu przelot do Wietnamu. Wieczorny spacer po
klimatycznym starym mieście Hanoi.

13 DZIEŃ - REJS PO ZATOCE BAI TU LONG: JASKINIA THIEN CANH SON, KAJAKI
Jedziemy do portu w Halong City, skąd rozpoczynamy dwudniowy rejs po zatoce Bai Tu Long. Położona na północ
od znanej zatoki Halong, Bai Tu Long jest równie malownicza, przy dużo mniejszej ilości odwiedzających. Po
zaokrętowaniu ruszamy w kierunku widocznych na horyzoncie ostańców wapiennych, zajadając lunch. Zobaczymy
ciekawą jaskinię Thien Canh Son, urozmaiconą przyrodę i przede wszystkim magiczne skały wystające ponad taﬂę
wody. Chętni mogą skorzystać z kąpieli w morzu lub kajaków. Nocujemy w kajutach na łodzi.

14 DZIEŃ - REJS PO ZATOCE BAI TU LONG: PŁYWAJĄCA WIEŚ VUNG VIEN
Po śniadaniu przesiądziemy się na bambusowe łodzie, którymi popłyniemy do wioski na wodzie Vung Vien.
Podczas rejsu powrotnego do portu podziwiamy bajkową scenerię zatoki. Po południu powrót do Hanoi.
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15 DZIEŃ - HANOI - ŚWIĄTYNIA LITERATURY, JEZIORO HOAN KIEM - WYSPA PHU QUOC
Zwiedzanie stolicy Wietnamu. Zobaczymy Van Mieu (Świątynia Literatury) miejsce kultu Konfucjusza, katedrę św.
Józefa, przejdziemy się po przyjemnym parku otaczającym jezioro Hoan Kiem i odwiedzimy świątynie Ngoc Son
stojącą na małej wysepce na jeziorze. Po południu przelot na wyspę Phu Quoc.

16 - 17 DZIEŃ - WYSPA PHU QUOC - PLAŻOWANIE
Czas na odpoczynek na tropikalnej wyspie. Phu Quoc jest największą wietnamską wyspą, znaną ze wspaniałych,
piaszczystych plaż, palm kokosowych i pysznych owoców morza. Piękne plaże zachęcają do kąpieli i długich
spacerów. Dla chcących poznać nieco lepiej wyspę idealnym rozwiązaniem jest objechanie jej na skuterku. Wyspa
słynie też z produkcji sosu rybnego, nadającego serwowanym tu potrawom niezapomnianego smaku.

18 DZIEŃ - PHU QUOC - HO CHI MINH CITY
Czas na powrót do rzeczywistości. Po pożegnaniu z tropikalnym rajem polecimy do Ho Chi MInh City. Dalej czeka
nas wylot powrotny do kraju.

19 DZIEŃ - POWRÓT
Podróż powrotna do Polski. Zakończenie wyprawy.

TERMINY I CENY:
TERMIN

CENA

01.03 - 19.03 2023

2990.00 EUR + 1000.00 PLN

CENA OBEJMUJE:
TRANSPORT:
bilety lotnicze główne Warszawa - Ho Chi Minh - Warszawa
bilety lotnicze wewnętrzne Siem Reap - Luang Prabang, Luang Prabang - Hanoi, Hanoi - Phu Quoc,
Phu Quoc - Ho Chi Minh
transfery z/na lotniska w Wietnamie, Laosie i Kambodży
przejazdy międzymiastowe według programu
po kompleksie świątynnym Angkor Wat
ZAKWATEROWANIE:
14 noclegów w hotelach (pokoje 2-os. z łazienką)
WYCIECZKI:
po zatoce Bai Tu Long (2 dni z noclegiem na łodzi i pełnym wyżywieniem)
po Delcie Mekongu (2 dni z noclegiem, lunchem i śniadaniem)
rejs łódką po jeziorze Tonle Sap
LOKALNY PRZEWODNIK:
kompleks świątynny Angkor Wat
POZOSTAŁE:
opieka pilota Kiribati Club
ubezpieczenie podróżne Signal Iduna KL 100 000 EUR (w tym następstwa chorób przewlekłych), OC
50 000 EUR, NNW 15 000 PLN, bagaż 2 000 PLN
zestaw podróżnika Kiribati Club

CENA NIE OBEJMUJE:
biletów wstępu do miejsc wymienionych w programie; transportu lokalnego w miastach (taxi, ryksze
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itp.): ok. 140 USD/os.
wiz do Laosu: ok 30 USD/os.
wizy do Kambodży: ok. 30 USD/os.
wizy do Wietnamu: 25 USD/os.
wyżywienia: ok. 15-20 USD/os. dziennie
obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy: 26
PLN/os.
atrakcji dla chętnych
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