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Kambodża, Laos i Wietnam  20 dni 

 

Phnom Penh, Siem Reap, Angkor, Vientiane, Vang Vieng, Luang Prabang,  

Hanoi, Zatoka Ha Long, Danang, Hoi An, My Son, Hue, Ho Chi Minh, Cu Chi 

 
Program wycieczki 

 

1 dzień  Wylot z Warszawy   

Spotkanie z pilotem i grupą na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Phnom Penh z przesiadkami.  

 

2 dzień  Phnom Penh   

Przylot do Phnom Penh – stolicy Królestwa Kambodży. Rozpoczęcie zwiedzania miasta: wizyta w muzeum Tuol Sleng, które 

stało się świadectwem ludobójstwa dokonanego przez Czerwonych Khmerów. Wizyta na jedynym wzniesieniu w mieście, gdzie 

znajduje się świątynia Wat Phnom. Spacer promenadą nad Mekongiem. Nocleg w Phnom Penh. 

  

3 dzień  Phnom Penh / Siem Reap    

Dalsze zwiedzanie stolicy: Pomnik Niepodległości upamiętniający wyzwolenie Kambodży z rąk kolonistów, okazały monument 

w kształcie wieży w typowo khmerskim stylu architektonicznym, kompleks Pałacu Królewskiego i Srebrnej Pagody, który 

wciąż jest siedzibą królów khmerskich, oraz Muzeum Narodowe, w którym można zapoznać się ze sztuką khmerską aby 

przygotować się do wizyty w Angkor. Przejazd do Siem Reap (ok. 6 godz.) – niewielkiego miasta, znajdującego się w pobliżu 

kompleksu świątynnego Angkor . Powstałe od IX do XIII w. świątynie Angkoru uznawane są za architektoniczny cud świata. 

Po upadku khmerskiego imperium zostały one pochłonięte przez dżunglę i pozostawały w zapomnieniu aż do II poł. XIX w., kiedy 

dla zachodniego świata „odkrył” je Francuz Henri Mouhot. Po drodze można obserwować życie codzienne w Kambodży.  Nocleg 

w Sieam Reap. 

  

4 dzień  Siem Reap / Angkor   

Rozpoczęcie  zwiedzania świątyń Angkoru od dwóch najwspanialszych obiektów całego kompleksu: Angkor Wat i świątyni 

Bayon. Świątynia Angkor Wat uznawana jest za największą budowlę sakralną świata i najbardziej znaną świątynię w kompleksie 

Angkor. Następnie wizyta przy południowej bramie Angkor Thom, w świątyni Baphuon, przy Tarasie Słoni oraz 

udekorowanym licznymi rzeźbami przedstawiającymi np. apsary – niebiańskie tancerki – Tarasie Trędowatego Króla. Kolacja 

połączona z występami tradycyjnych zespołów khmerskich. Nocleg w Siem Reap. 

  

5 dzień  Siem Reap / Angkor    

Przejazd do jednej z pływających osad nad jeziorem Tonle Sap, największym jeziorem na Półwyspie Indochińskim, które 

w zależności od pory roku zajmuje powierzchnię od 3 tys. do 30 tys. km
2
. Wycieczka łodzią po okolicy, wizyta w pływającej 

szkole i pagodzie. Dalsze zwiedzanie świątyń kompleksu Angkor: pozostająca wciąż we władaniu dżungli świątynia Ta Phrom, 

znana z ujęć filmu „Tomb Raider”. Przejazd do pochodzącej z drugiej poł. X w. świątyni Banteay Srei, uważanej za arcydzieło 

sztuki khmerskiej. Dla chętnych spacer po nocnym bazarze w Siem Reap. Nocleg w Siem Reap. 

  

6 dzień  Siem Reap / Vientiane     

Transfer na lotnisko w Siem Reap. Przelot (możliwe międzylądowanie) do Vientiane, stolicy Laosu. Wizyta w Haw Pha Kaew, 

niegdyś miejscu modłów króla, w Wat Si Saket, najstarszej świątyni w Vientiane oraz przy Patousay – budowli przypominającej 

paryski Łuk Triumfalny. Zwiedzanie najważniejszej religijnej i państwowej budowli Laosu, symbolu kraju – Pha That Luang 

(Wielkiej Świętej Stupy). Nocleg w Vientiane. 

 

7 dzień  Vientiane / Vang Vieng     

Przejazd do Vang Vieng, położonego około 160 km od Vientiane. Miasteczko Vang Vieng położone jest nad rzeką Nam Song 

pośród pięknych wapiennych wzniesień. Po drodze wizyta w jaskini Tham Chang. Przystanek we wsi Pathang i rejs łódką po 

rzece Nam Song. Czas wolny na odpoczynek. Nocleg w Vang Vieng. 

 

8 dzień  Vang Vieng / Luang Prabang      

Przejazd (ok. 6 godz.) w kierunku Luang Prabang  , niewielkiego, malowniczo położonego miasta, które od XIV do XVI w. było 

stolicą królestwa Laosu. Przejazd pośród wspaniałych krajobrazów górskich. Spacer na szczyt najwyższego wzniesienia miasta – 

góry Phousy, skąd rozpościera się panorama zabudowań miejskich otoczonych przez Mekong i jego dopływ. Wizyta w bogato 

dekorowanej świątyni Wat Mai oraz w Wat Wisounalat – świątyni zbudowanej na początku XVI w., przed którą można oglądać 

ogromną Lotosową Stupę i liczne rzeźby przedstawiające Buddę wzywającego deszcz. Nocleg w Luang Prabang. 

 

9 dzień  Luang Prabang     

Zwiedzanie dawnego Pałacu Królewskiego oraz bogato zdobionej Świątyni Złotego Miasta (Wat Xieng Thong) uznawanej za 

najwspanialszą świątynię w tym rejonie Laosu. Wyprawa tradycyjną laotańską łodzią w górę Mekongu do słynnych jaskiń Pak 

Ou, w których znajdują się tysiące posążków Buddy. Wizyta we wsi Ban Phanon, której mieszkańcy trudnią się wyrobami 

tkackimi i produkcją ryżowego trunku lao-lao. Powrót do Luang Prabang. Przedstawienie tradycyjnych tańców laotańskich. 

Nocleg w Luang Prabang. 

  



 

10 dzień  Luang Prabang / Hanoi    

Przejazd do wodospadów Kuangsi, gdzie jest możliwość kąpieli oraz krótkiego spaceru po pełnej uroku okolicy. Transfer na 

lotnisko i przelot do stolicy Wietnamu – Hanoi. Nocleg w Hanoi. 

 

11 dzień  Hanoi / Ha Long      

Przejazd do Ha Long (ok. 4 godz.). Zaokrętowanie na statek. Rejs po Zatoce Ha Long , zgodnie uznanej przez internautów 

za jeden z Siedmiu Nowych Cudów Świata, wcześniej docenioną również przez Komitet UNESCO. Zatoka Ha Long to miejsce, 

gdzie wody zatoki usiane są tysiącami wapiennych wysepek, tworzących niepowtarzalną scenerię. Nocleg na pokładzie statku. 

      

12 dzień  Zatoka Ha Long / Hanoi    

Dalszy rejs po Zatoce Ha Long. Jeżeli pogoda pozwoli - możliwość kąpieli. Lunch na statku: owoce morza. Przejazd do Hanoi. 

Przedstawienie tradycyjnego wietnamskiego teatru lalek na wodzie. Sztuka wywodzi się z rolniczych obszarów Wietnamu, 

aktorzy stoją po pas w wodzie i poruszają lalkami na jej powierzchni. Nocleg w Hanoi. 

  

13 dzień  Hanoi / Danang / Hoi An    

Zwiedzanie zbudowanej w XI w. Świątyni Literatury – pierwszego w Wietnamie uniwersytetu, dobrze zachowanego przykładu 

starożytnej architektury wietnamskiej. Wizyta w położonej na jeziorze świątyni Ngoc Son oraz na placu Badinh. Postój przed 

mauzoleum Ho Chi Minha i Pałacem Prezydenckim (dawna rezydencja generalnego gubernatora Indochin). Spacer po 

dawnym ogrodzie botanicznym, na terenie którego mieszkał Ho Chi Minh. Wizyta przy Pagodzie na Jednej Kolumnie. 

Przejażdżka rowerowymi rikszami po starej dzielnicy miasta. Przelot do Danang, czwartego co do wielkości miasta Wietnamu. 

Przejazd do Hoi An. Nocleg w Hoi An. 
 

Kolejność zwiedzania miast w środkowym Wietnamie może ulec zmianie. Wtedy przelot do Hue. 
 

14 dzień  My Son / Hoi An   

Przejazd do My Son , intelektualnego i religijnego centrum Czamów. Zwiedzanie ruin kompleksu świątynnego. Powrót do 

historycznego miasta Hoi An , które przeżywało swoją świetność jako port morski od XVI do XVIII w. Zwiedzanie miasta – 

okazja do obserwacji synkretycznej architektury Hoi An. Nocleg w Hoi An.  

  

15 dzień  Hoi An    

Czas wolny, który można przeznaczyć na wypoczynek na plaży, przy basenie, lub na wycieczki rowerowe i spacery po 

miasteczku. Można też uczestniczyć w lekcji gotowania wietnamskich dań. Nocleg w Hoi An. 

  

16 dzień  Hoi An / Danang / Hue    

Przejazd do Danang przez góry Marmurowe. Zwiedzanie muzeum Czamów w Danang, szczycącego się najwspanialszą na 

świecie kolekcją kamiennych rzeźb z królestwa Czampy (II – XVII w. na południowych terenach dzisiejszego Wietnamu). 

Przejazd do Hue, politycznej i kulturalnej stolicy Wietnamu podczas panowania 13 cesarzy dynastii Nguyen (1802-1945). Droga 

wiedzie przez malowniczą przełęcz Morskich Obłoków. Przyjazd do Hue i zwiedzanie imponującej, pochodzącej z 1804 r. 

cesarskiej cytadeli, zwanej Purpurowym Zakazanym Miastem. Nocleg w Hue. 

 

17 dzień  Hue / Ho Chi Minh     

Wycieczka statkiem po Rzece Perfumowej do zbudowanej w 1601 r. słynnej pagody Thien Mu – symbolu Hue. Dalsze 

zwiedzanie Hue:  grobowiec cesarza Tu Duc, uważanego za najbardziej okazały oraz grobowiec cesarza Minh Manga. 

Przelot do Ho Chi Minh, czyli dawnego Sajgonu, miasta, które tętni życiem przez całą dobę. Nocleg w Ho Chi Minh. 

  

18 dzień  Ho Chi Minh / Cu Chi  

Przejazd do znajdujących się poza miastem tuneli Cu Chi. Zwiedzanie obozu Vietcongu, gdzie jest również możliwość wejścia 

do jednego z podziemnych przejść zbudowanych podczas wojny wietnamskiej. Łączna długość tuneli wynosiła ponad 200 km. 

Powrót do Ho Chi Minh. Dla chętnych wieczorny spacer po mieście. Nocleg w Ho Chi Minh. 

 

19 dzień  Ho Chi Minh   

Zwiedzanie centrum miasta z Pałacem Zjednoczenia (dawniej Pałac Niepodległości – siedziba rządu Wietnamu Południowego) 

oraz katedrą Notre Dame i krótką wizytą na poczcie głównej. Wizyta w Muzeum Wojny oraz w świątyni Nefrytowego 

Cesarza. Kolacja pożegnalna. Transfer na lotnisko. Przelot do Warszawy z przesiadką. 

  

20 dzień  Powrót do Warszawy   

 

  - miejsca wpisane przez UNESCO na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
*  Płatne w Polsce w USD lub równowartość w PLN według kursu sprzedaży USD w Pekao S.A. z dnia wpłaty. 
 
 
 
 

Termin: Symbol: Cena od osoby: Dopłata do pokoju 1 os. 

03.11 - 22.11.2019 LWK-11A/19 6495 PLN + 2795 USD* 790 USD* 

23.11 - 12.12.2019 LWK-11B/19 6495 PLN + 2795 USD* 790 USD* 

26.01 - 14.02.2020 LWK-1/20 6495 PLN + 2795 USD* 790 USD* 



Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Phnom Penh i Ho Chi Minh - Warszawa  

z przesiadkami w portach lotniczych oraz przeloty na trasach Siem Reap - 
- Vientiane; Luang Prabang - Hanoi, Hanoi - Danang, Hue - Ho Chi Minh. 

2. Transfery i przejazdy wg programu autokarami lub mikrobusami.  
3. Wymienione w programie rejsy statkiem i wycieczki łodzią. 
4. Zakwaterowanie w hotelach ****/*** w pokojach 2-os. z łazienką 

i klimatyzacją (2 osoby w pokoju). 
5. W Zatoce Ha Long nocleg na dżonce odpowiadającej standardowi ***. 
6. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
7. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
8. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
9. Wizę wietnamską dla posiadaczy paszportu RP. 

10. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 
przewlekłych), NNW i bagażu.  

11. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
12. Opłatę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 
13. Podatek VAT.  

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków i dodatkowych posiłków. 
2. Wizy kambodżańskiej (30 USD + 1 zdjęcie, płatna na granicy). 
3. Wizy laotańskiej (35 USD + 1 zdjęcie, płatna na granicy). 
4. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (85 USD  

płatne w Kambodży). 
5. Ewentualnych opłat za fotografowanie i filmowanie. 
6. Udziału w wycieczkach i zajęciach fakultatywnych nie objętych 

programem zwiedzania. 
7. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach.  

 
Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do 
Polski oraz posiadać co najmniej 4 wolne strony. 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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