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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. 
Wylot do Birmy przez dwa porty tranzytowe.

D ZIEŃ 2. Przylot do Rangunu – obecnie Yangonu 
w godzinach wieczornych. Transfer do hotelu. 
Możliwość spaceru po okolicy i posmakowania 
miejscowej kuchni. Nocleg w Rangunie.

D ZIEŃ 3. Prawdziwa przygoda w  najbardziej fascy-
nującym kraju Azji południowo-wschodniej.  Ran-
gun, mieszanka złotych pagód i angielskiej archi-
tektury kolonialnej. Tak wyglądał Bangkok, Sajgon 
czy Kalkuta pół wieku temu. Zwiedzanie zespołu 
świątynnego Shwedagon - jednej z największych 
stup świata, która zaczaruje nas na resztę podró-
ży tak jak kiedyś Kiplinga: „ This is Burma and it 
will be quite unlike any land you know about…” 
Posąg leżącego Buddy, spacer po centrum mia-
sta, czas na lunch, transfer na lotnisko. Przelot 
do Heho . Transfer do przystani na jeziorze. Po 
drodze stop na zwiedzanie jednego z najczęściej 
utrwalanych na pocztówkach drewnianego klasz-
toru - zachowanego w  oryginale. Przesiadka na 
łodzie, półgodzinna droga do hotelu położonego 
niezwykle malowniczo na środku jeziora. Czas na 
kolację, nocleg. 

D ZIEŃ 4. Całodzienna wycieczka łodzią po jezio-
rze. Zwiedzanie klasztorów na wodzie (Klasztor 
Skaczącego Kota), wiosek, targów, miejsc które 
skrywają tysiące stup będących spuścizną daw-
nych cywilizacji. Widok rybaków wiosłujących 
jedną nogą, pływające pola na których uprawia 
się wszystkie dostępne warzywa, morze hiacyn-
tów zarastających wodne ścieżki mają szanse 
sprawić, że będzie to jeden z najbardziej niezapo-

mnianych dni wyprawy. Czas na lunch w restau-
racji na środku jeziora serwującej rybę w stylu 
Inle. Wizyty w wioskach których mieszkańcy 
specjalizują się w różnych rzemiosłach: tkactwie, 
(ewenementem jest wykorzystanie nici z kwiatu 
lotosu w tej dziedzinie), wyrobach w złocie i sre-
brze, produkcji papierosów i cygar przybliżą nam 
życie codzienne na jeziorze. Odwiedziny u osła-
wionych kobiet - żyraf. Pod wieczór transfer do 
hotelu o zachodzie słońca. Nocleg.

D ZIEŃ 5. Wcześnie rano powrót do portu. Przejazd 
do jaskiń Pindaya mieszczących około 8000 
posągów Buddy. Czas na lunch, wizyta na targu 
(możliwość zakupu lokalnych koronek i przysma-
ków birmańskiej kuchni). Przejazd na lotnisko, 
popołudniowy przelot do Mandalay, transfer do 
hotelu, czas na kolację, nocleg.

D ZIEŃ 6. Po śniadaniu przeprawa statkiem na 
druga stronę rzeki Irawadi, celem podróży jest 
Mingun – wioska, w której miała powstać naj-
większa stupa świata, projekt pewnego szalone-
go króla przerwany trzęsieniem ziemi. Oglądanie 
największego bijącego dzwonu na świecie i białej 
stupy w kształcie tortu wybudowanej przez króla 
Bodawpaya ku czci jego zmarłej żony. Powrót do 
Mandalay, czas na lunch. Po południu Największa 
Księga Świata –świątynia Khutodaw wybudo-
wana przez króla Mindon - Mina na pamiątkę V 
synodu buddyjskiego, drewniany klasztor Shwe-
nandaw - jedyny budynek ocalały z zespołu Pa-
łacu Królewskiego, arcydzieło sztuki snycerskiej, 
święty posąg Mahamuniego. Na zachód słońca 
przejazd w okolice Amarapury i spacer po naj-
dłuższym na świecie moście tekowym. Czas na 

kolację, nocleg.

D ZIEŃ 7. Rejs statkiem z Mandalay do Bagan. Ka-
lejdoskop prowincjonalnych pejzaży i bajkowych 
ociekających złotem budowli, łodzie i tratwy, 
malownicze wioski i dziesiątki pagód, scenki ro-
dzajowe z życia najdalszej birmańskiej prowincji. 
Lunch na pokładzie. Wieczorem przypływamy do 
Bagan - miasta, które w czasach potęgi państwa 
birmańskiego mogło poszczycić się kilkunastoma 
tysiącami pagód a do dnia dzisiejszego zostało ich 
około kilku tysięcy. Transfer do hotelu. Po drodze 
obserwacja podświetlonych stup – starych bu-
dowli z których słynie Bagan. Zakwaterowanie, 
nocleg.

D ZIEŃ 8. Bagan – jedyne takie miasto na ziemi, 
dzisiaj wioska i… tysiące świątyń. Shwezigon na 
rozpoczęcie dnia, jedna z pierwszych powstała na 
tym terenie, wybudowana przez założyciela dyna-
stii bagańskiej króla Anawrathe. Htilo Minlo świą-
tynia będąca pamiątką po demokratycznym królu 
i nosząca jego imię, Wetkyi-In Gubyaukkyi jedna 
z nielicznych udekorowana przepięknymi freska-
mi. Ananda Paya nazwana tak na cześć ukocha-
nego ucznia Buddy - najpiękniejsza ze wszystkich. 
Pora lunchu pozwoli nam na krótki odpoczynek 
nad rzeką. Po południu wizyta w Manuha Paya 
świątyni wybudowanej przez przebywającego 
w niewoli birmańskiej króla Monów, odwiedziny 
w najbardziej masywnej ze wszystkich, przypo-
minającej kształtem piramidy egipskie– Dham-
mayangyi oraz najwyższej z nich – Thabyinnyu. 
Obserwacja lasu pagód w świetle zachodzącego 
słońca z ostatniego poziomu świątyni Shwesan-
daw. Fakultatywnie wyjście na przedstawienie 
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marionetek połączone z kolacją, nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 9. Wycieczka do Mount Popa - świętej góry 
natów, duchów opiekuńczych żyjących według 
Birmańczyków w niemalże każdym drzewie, na 
szczytach gór i w strumykach. Po południu prze-
jazd na lotnisko, przelot z Bagan do Yangonu. 
Przylot do Rangunu, transfer do hotelu. Nocleg.

D ZIEŃ 10 . Transfer na lotnisko, wylot do Phnom 
Penh w Kambodży. Przylot do Phnom Pehn w go-
dzinach wieczornych. Transfer do hotelu, zakwa-
terowanie. Odpoczynek po podróży, rekonesans 
okolic Pałacu Królewskiego i spacer promenadą, 
czas na kolację. Dla aktywnych hotelowy basen, 
masaże. Nocleg.

D ZIEŃ 11. Całodzienne zwiedzanie kambodżań-
skiej stolicy: Pałac Królewski, Srebrna Pago-
da, Pomnik Zwycięstwa, przeciekawe Muzeum 
Narodowe zbudowane przez Francuzów, z nie-
zwykłymi pamiątkami z czasów imperium Ang-
kor Wat. Wizyta w Tuol Sleng jednym z więzień 
z czasów Pol Pota, przejazd na pola śmierci - jed-
no z setek miejsc gdzie odkryto masowe groby. 
Na pamiątkę zbudowano tu stupę składającą się 
z ośmiu tysięcy czaszek ludzkich…Chwila zadu-
my nad narodem, który w czasach reżimu Pol 
Pota stracił jedną trzecią swojego społeczeństwa 
w ramach okrutnego eksperymentu. Powrót do 
stolicy, jeżeli czas pozwoli wizyta na lokalnym 
bazarze, kolacja, nocleg. 

D ZIEŃ 12. Przejazd z Phnom Penh do Siem Reap. 
Po drodze podglądanie kambodżańskiej prowin-
cji i zwiedzanie Świątyni Beng Melea, ukrytej 
w dżungli. Przyjazd do Siem Reap w godzinach 

wieczornych. Zakwaterowanie w hotelu. Odpo-
czynek po podróży, fakultatywnie wypad do cen-
trum miasta połączony z kolacją. Nocleg w Siem 
Reap.

D ZIEŃ 13 - 14. Dwa dni to akurat dość czasu na 
zwiedzanie zagubionej w dżungli khmerskiej 
stolicy. Na obszarze Angkor Thomu zbudowano 
między IX a XIII wiekiem wiele hinduistycznych 
i buddyjskich świątyń, które symbolizują ko-
smiczną górę Meru – ośrodek władzy i jedno-
cześnie siedzibę bogów, na czele z gigantycznym 
Angkor Watem. Równie fascynujące są mniejsze 
świątynie (Bayon, Ta Phrom) często porośnięte 
gęstą roślinnością w stylu Indiana Jones. Hipno-
tyczne wrażenie wywierają dawne bramy miej-
skie z wielkimi kamiennymi twarzami o namięt-
nych ustach i migdałowych oczach. Największe 
jezioro Kambodży – Tonle Sap umożliwi nam 
obserwacje życia mieszkańców, głównie Wiet-
namczyków, którzy przybyli tutaj w poszukiwaniu 
lepszego życia. Maleńka położona na obrzeżach 
dawnego Królestwa Angkoru świątynia Bantley 
Srey – zwana Świątynią Kobiet według wielu naj-
piękniejsza ze wszystkich, ma szanse zachwycić 
kunsztem wykonania nawet najbardziej wybred-
ne gusty. Wieczorem wizyta na lokalnym bazarze. 
Czas na zakupy i kolację. Noclegi w Siem Reap. 

D ZIEŃ 15. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Siem 
Reap. Wylot do Warszawy przez dwa porty tran-
zytowe.

D ZIEŃ 16. Przylot do europejskiego portu tranzyto-
wego, przesiadka na samolot do Polski. Lądowa-
nie na lotnisku Okęcie.

TERMINY:

* termin sylwestrowy dopłata 1 490 PLN + 150 USD

CENA: 

7 987 PLN + 1 650 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 987 PLN na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 650 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

-  bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun - Heho - 
Mandalay; Bagan - Rangun - Phnom Penh; Siem Reap 
- Warszawa

-  zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-osobowe 
z łazienkami

-  śniadania na całej trasie
-  wizy
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, 

samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

CENA NIE ZAWIERA:

-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 190 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
-  zwyczajowe napiwki: 70 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  wycieczki fakultatywnej: lot balonem nad Baganem – 

osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie tego 
faktu na miesiąc przed terminem wyprawy.  
Koszt ok 400 USD

UWAGA: Wskazana ochrona przeciwmalaryczna

28.12.2016 - 12.01.2017*
14.01 - 29.01.2017
28.01 - 12.02.2017
11.02 - 26.02.2017
01.03 - 16.03.2017

12.10 - 27.10.2017
03.11 - 18.11.2017
22.11 - 07.12.2017
28.12.2017 - 12.01.2018*


