
 

DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do 

Birmy przez dwa porty tranzytowe. 

DZIEŃ 2 

Przylot do Yangon, jednego z najbardziej intrygujących 

miast Azji Południowo-Wschodniej, w którym mieszają 

się wpływy wielu kultur i religii, wypełnionego XIX-

wieczną architekturą kolonialną oraz starożytnymi, 

pozłacanymi pagodami. Przejazd na stację kolejową i 

przejazd tradycyjnym pociągiem, jeżdżącym wokół 

miasta, który jest unikalną szansą do podziwiania 

żywego i kolorowego życia mieszkańców Yangon oraz 

rzadziej odwiedzanych dzielnic Yangon.  Wizyta w 

pagodzie Chaukhtatgyi oraz podziwianie jednego z 

największych posągów leżącego Buddy w kraju, na 

którego stopach widnieje 108 świętych symboli. 

Spacer po kolonialnej części miasta, podczas którego 

można podziwiać bogatą kolonialną architekturę 

miasta, między innymi kolonialne budynki Ratusza, 

byłego Sądu Najwyższego oraz Sekretariatu, gdzie 

dokonano zamachu na ojca niepodległej Birmy 

generała Aung San. Wizyta w Sule Pagoda, najstarszej 

świątyni w Yangon, w której wierni wypuszczają na 

wolność uwięzione ptaszki oraz w imponującej, ponad 

100–letniej, neogotyckiej Katedrze Św. Maryi Panny, 

której bogato zdobione wnętrze różnokolorowymi 

cegłami robi niezapomniane wrażenie. Przejazd na 

kolację, a następnie zakwaterowanie w hotelu w 

Yangon.  

 

 

 

DZIEŃ 3 

Poranny przelot do Heho. Przejazd nad wysoko 

położone, malowniczo otoczone górami, Jezioro Inle. 

Jezioro zamieszkałe jest przez plemię Intha, które 

przez stulecia do perfekcji opanowało unikalną sztukę 

wiosłowania nogami, budowy wiosek na palach na 

jeziorze oraz uprawy pływających po powierzchni 

jeziora ogrodów. Całodzienne zwiedzanie jeziora 

tradycyjnymi drewnianymi łódkami. Wizyta w 

pagodzie Phaung Daw Oo, w której znajdują się 

czczone, antyczne rzeźby Buddy, codziennie 

pokrywane przez wiernych kolejnymi warstwami 

złota, przez co zatraciły już swój oryginalny kształt. 

Wizyta u kowala i srebrnika z plemienia Intha, którzy 

nadal wykonują swoje produkty tradycyjnymi, 

niezmienionymi od pokoleń metodami oraz w wiosce 

produkującej tradycyjne birmańskie parasolki, 

wykonane z woskowanego papieru. Wizyta u słynnych 

kobiet z plemienia Padaung (jest ich jeszcze zaledwie 

kilka), które ze względu na noszone na szyi miedziane 

obręcze nazywane są również „kobietami-żyrafami”. 

Powrót łodzią do miasteczka Nyaung Shwe. Transfer 

do hotelu. 

DZIEŃ 4 

Zwiedzanie ponad 150-letniego klasztoru Shwe Yan 

Pyay z unikalnymi owalnymi oknami oraz szklanymi 

mozaikami. Transfer łodzią na słynny, rotujący targ, 

przemieszczający się codziennie do jednej z pięciu 

wiosek na brzegach jeziora. Na targ tłumnie 

przybywają plemiona zamieszkujące pobliskie wzgórza 

z plemienia  



Danu oraz Pa-O wyróżniające się charakterystycznym 

kolorowym nakryciem głowy. Podziwianie 

pływających ogrodów, zajmujących duże połacie 

jeziora, zakotwiczonych do dna jedynie za pomocą 

bambusowych tyczek. Przeprawa łódką wąskimi, 

malowniczymi rzekami do kompleksu świątynnego 

Indein, w której znajdują się tysiące starożytnych stup, 

tworzące wrażenie niekończącego się lasu stup. 

Zwiedzanie wiosek na jeziorze specjalizujących się w 

produkcji lokalnych cygar oraz w tkactwie, 

wyrabiających swoje produkty tradycyjnymi ręcznymi 

metodami. Wizyta w znajdującym się na jeziorze 

tekowym klasztorze Nga Phe Kyaung, słynnym z 

antycznych bambusowych posągów Buddy. Powrót 

łodzią do Nyaung Shwe. Transfer do hotelu.  

 

DZIEŃ 5 

Malowniczy przejazd do położonego w górach, 

kolonialnego miasteczka Kalaw, znanego ze swojego 

łagodnego klimatu i scenicznych krajobrazów. 

Miasteczko łączy wpływy kultur i kuchni nepalskich 

Gurków, indyjskich Hindusów, Sikhów oraz 

muzułmanów, którzy przybyli do Kalaw wraz z 

Brytyjczykami. Czas wolny w miasteczku na spacery, 

delektowanie się miejscową kuchnią lub fakultatywnie 

wycieczka piesza przez pagórkowaty teren w scenerii 

pięknych krajobrazów z podglądaniem życia w 

przydrożnych wioskach. Czas na posiłek, po posiłku 

powrót do miasteczka. Zwiedzanie pagody Thein 

Taung i przylegającego do niego buddyjskiego 

klasztoru, kolonialnej stacji kolejowej oraz pagody 

Hnee w której znajduje się 500-letnia bambusowa 

rzeźba Buddy czczona przez lokalnych wiernych. 

Powrót do hotelu w Nyaung Shwe. 

DZIEŃ 6 

Przelot do Mandalay, kulturalnej i religijnej stolicy 

Birmy, zamieszkanej przez kilkadziesiąt tysięcy 

mnichów, którzy każdego poranka boso przemierzają 

ulice Mandalay zbierając ofiary i jałmużnę. Mandalay  

to również ostatnia królewska stolica Birmy, założona 

w 1857 roku przez potężnego króla Mindona. 

Zwiedzanie klasztoru Shwenandaw, jedynej 

pozostałości z XIX-wiecznego Pałacu Królewskiego 

oraz pagody Kuthodaw, która ze względu na 

znajdujące się tam 729 marmurowe płyty z 

wygrawerowanymi pismami buddyjskimi, znana jest 

jako największa książka świata. Transfer do przystani i 

przeprawa łódką przez rzekę Irawadi do Mingun, gdzie 

znajduje się gigantyczna, niedokończona stupa, która 

po ukończeniu mierzyłaby ponad 150 metrów wraz z 

90-tonowym, największym na świecie działającym 

dzwonem z brązu. Zwiedzanie mistycznej pagody 

Hsinbyume, białej świątyni wybudowanej na cześć 

Królowej Hsinbyume, która swoim kształtem 

odwzorowuje świętą górę Meru. Malowniczy powrót 

łodzią do przystani w Mandalay. 

DZIEŃ 7 

Wizyta w świątyni Mahamuni, w której znajduje się 

najświętszy, jeden z pięciu posągów Buddy wykonany 

za jego życia, którego twarz każdego poranka jest 

uroczyście myta przez mnichów, a posąg pokrywany 

jest codziennie przez wiernych licznymi warstwami 

listków złota. Przeprawa łódką do Inwy, która 

pomiędzy XIV a XIX wiekiem,  pięciokrotnie, była 

stolicą Birmy. Zwiedzanie Inwy tradycyjną bryczką 

konną. Wizyta w słynnej pagodzie Yedanasini oraz 

bogato zdobionym tekowymi rzeźbami klasztorze 

Bagaya. Przejazd do Sagaing, kolejnej dawnej stolicy, 

usianej setkami białych pogód i klasztorów, w której 

większość mieszkańców stanowią mnisi. Wjazd na 

Wzgórze Sagaing skąd rozpościera się malowniczy 

widok na niezliczone białe pagody rozsiane po 

okolicznych wzgórzach. Przejazd nad najstarszy i 

najdłuższy most tekowy na świecie. Spacer po 

znajdującym się 6 metrów nad taflą jeziora moście, 

który podczas pory deszczowej niemal całkowicie 

zanurzony jest w wodzie.  Rejs tradycyjną drewnianą 

łódką wokół mostu, który daje unikalną szansę na 

podziwianie mostu w promieniach zachodzącego 

słońca. Powrót do hotelu w Mandalay. 

DZIEŃ 8 

Poranny przejazd do przystani na całodniowy, 

malowniczy rejs statkiem do Baganu po rzece 

Irawadi. Długa na ponad 2000 km rzeka, już od czasów 

starożytnych była najważniejszym szlakiem 

komunikacyjnym w Birmie, służącym do transportu 

ludzi i towarów. Najważniejsze historyczne miasta 

Birmy, zabytki archeologiczne oraz liczne lokalne 

wioski usytuowane są wzdłuż rzeki. Podczas rejsu 

przystanek i zwiedzanie jednej z nadbrzeżnych wiosek,  



gdzie można zaobserwować tradycyjny styl życia 

lokalnych plemion. Obiad na pokładzie. Po południu 

dotarcie do Baganu,  gdzie od XI do XIII wieku, w 

czasach świetności Królestwa Baganu na obszarze 40 

kilometrów kwadratowych zostało wzniesionych 

ponad 10.000 pogód i świątyń. Królestwo Baganu, już 

w XI wieku podbiło tereny dzisiejszej Birmy za 

panowania potężnego króla Anawratha, jednakże 

rozwój potęgi Baganu przerwały liczne najazdy 

mongolskie, którzy zdobyli Bagan w 1287 roku. 

Transfer z przystani w Baganie do hotelu. 

DZIEŃ 9 

Zwiedzanie najważniejszych i najbardziej 

imponujących z ponad 2200 ocalałych pagód i 

świątyń, reprezentujących różne okresy i style 

architektoniczne. Wizyta w pagodzie Shwezigon, 

jednej z pierwszych świątyń wybudowanych w 

Baganie z ogromną, złotą, świętą stupą. Zwiedzanie z 

latarkami pagody-jaskini Gubyaukgyi, wzniesionej w 

XII wieku, znanej ze świetnie zachowanych 

starożytnych fresków przedstawiająch dżatakę, 

opowieści o poprzednich wcieleniach Buddy oraz XIII-

wiecznej świątyni Htilominlo z najlepiej zachowanymi 

w Baganie rzeźbionymi w piaskowcu ornamentami. Po 

południu przejażdżka tradycyjną bryczką konną, z 

której można podziwiać setki mniejszych, rzadziej 

odwiedzanych świątyń i pagód, do Dhammayangyi, 

największej świątyni w Baganie, zbudowanej przez 

króla Narathu, aby wynagrodzić swoje liczne zbrodnie 

i winy. Transfer na lokalne wzniesienie, z którego 

rozpościera się panoramiczny widok na las pagód, w 

tym na najwyższą z nich, zdecydowanie górującą nad 

resztą. W blasku zachodzącego słońca widać całą 

niezwykłą wspaniałość tego miejsca. To jeden z takich 

widoków, który zapamiętuje się na całe życie. Powrót 

do hotelu w Baganie. 

DZIEŃ 10 

Wizyta w świątyni Ananda, architektonicznym 

arcydziele, uważanej za najpiękniejszą świątynie 

Baganu, zbudowaną w stylu Mon, posiadającą dwa 

antyczne wizerunki Buddy, których wyrazy twarzy 

wydają się zmieniać w zależności od odległości, z 

których są oglądane. Spacer po jednej z wiosek wokół 

Baganu, gdzie można zaobserwować tradycyjne życie 

mieszkańców Baganu, którzy trudnią się głównie 

uprawą roli oraz wyrobem produktów codziennego 

użytku, ciągle wykonywanych ręcznymi tradycyjnymi 

metodami. Wizyta w świątyni Manuha, ufundowanej 

przez uwięzionego w areszcie władcę Królestwa Mon 

oraz w tradycyjnym zakładzie produkującym 

artystyczne wyroby z laki, metody używanej od 

wieków do produkcji przedmiotów dla dworu 

królewskiego oraz w sztuce. Po południu transfer na 

lotnisko i przelot do Yangon. Po przylocie do Yangon, 

postój nad jeziorem Kandawgyi, na którym znajduje 

się pozłacana, królewska barka Karaweik, którą 

starożytni królowie Baganu podróżowali wzdłuż rzeki 

Irawadi. Wizyta w najświętszej i najbardziej 

majestatycznej świątyni w kraju, pagodzie 

Shwedagon, pokrytej szczerym złotem i kamieniami 

szlachetnymi, w której według wierzeń znajdują się 

relikwie 4 poprzednich Buddów. Licząca ponad 2500 

lat świątynia od świtu do nocy wypełniona jest 

rozmodlonymi się mnichami na głos recytującymi 

buddyjskie modlitwy oraz lokalnymi wiernymi, którzy 

tłumnie pielgrzymują do świątyni, aby złożyć pokłon 

przed jednym z setek znajdujących się w świątyni 

wizerunków Buddy. Przejazd i zakwaterowanie w 

hotelu w Yangon.  

DZIEŃ 11 

Po śniadaniu przejazd na rynek Bogyoke San Aung, 

wypełniony biżuterią z jadeitu, lokalnymi ubiorami, 

produktami z laki oraz innymi tradycyjnymi 

produktami z całej Birmy. Późnym popołudniem 

transfer na lotnisko i wylot z Yangon do Kambodży. 

Przylot na lotnisko w Phnom Penh w godzinach 

wieczornych. Transfer do hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 12 

Całodzienne zwiedzanie kambodżańskiej stolicy: Pałac 

Królewski, Srebrna Pagoda, Pomnik Zwycięstwa, 

przeciekawe Muzeum Narodowe zbudowane przez 

Francuzów, z niezwykłymi pamiątkami z czasów 

imperium Angkor Wat. Wizyta w Tuol Sleng jednym z 

więzień z czasów Pol Pota, przejazd na pola śmierci - 

jedno z setek miejsc gdzie odkryto masowe groby. Na 

pamiątkę zbudowano tu stupę składającą się z ośmiu 

tysięcy czaszek ludzkich…Chwila zadumy 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. 



DZIEŃ 13 

Przejazd z Phnom Penh do Siem Reap. Po drodze 

podglądanie kambodżańskiej prowincji i zwiedzanie 

Świątyni Beng Melea, ukrytej w dżungli. Przyjazd do 

Siem Reap w godzinach wieczornych. Zakwaterowanie 

w hotelu. Odpoczynek po podróży, fakultatywnie 

wypad do centrum miasta połączony z kolacją. Nocleg 

w Siem Reap.  

 

DZIEŃ 14-15 

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 kosmiczną górę Meru – ośrodek władzy i 

jednocześnie siedzibę bogów, na czele z gigantycznym 

Angkor Watem. Równie fascynujące są mniejsze 

świątynie (Bayon, Ta Phrom) często porośnięte gęstą 

roślinnością w stylu Indiana Jones. Hipnotyczne 

wrażenie wywierają dawne bramy miejskie z wielkimi 

kamiennymi twarzami o namiętnych ustach i 

migdałowych oczach. Największe jezioro Kambodży – 

Tonle Sap umożliwi nam obserwacje życia 

mieszkańców, głównie Wietnamczyków, którzy 

przybyli tutaj w poszukiwaniu lepszego życia. Maleńka 

położona na obrzeżach dawnego Królestwa Angkoru 

świątynia Bantley Srey – zwana Świątynią Kobiet 

według wielu najpiękniejsza ze wszystkich, ma szanse 

zachwycić kunsztem wykonania nawet najbardziej 

wybredne gusty. Wieczorem wizyta na lokalnym 

bazarze. Czas na zakupy i kolację. Noclegi w Siem 

Reap. 

DZIEŃ 16 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Siem Reap. Wylot 

do Warszawy przez dwa porty tranzytowe. 

DZIEŃ 17 

Przylot do europejskiego portu tranzytowego, 

przesiadka na samolot do Polski. Lądowanie na 

lotnisku Okęcie. 

 

 

 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 7 987 PLN + 1 350 USD x kurs sprzedaży Pekao 

SA na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 400 USD Uczestnik zabiera ze sobą 

 

TERMINY: 

18.03 – 03.04.2022 

20.10 – 05.11.2022 

04.11 – 20.11.2022 

26.12.2022 – 11.01.2023* 

* termin sylwestrowy dopłata 1 490 PLN + 150 USD 

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, obiady w dniach: 5, 8. 

- 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) 

 

CENA: 7 987 PLN + 1 750 USD 


