
 

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. Wizyta w pagodzie 

Chaukhtatgyi, oraz podziwianie jednego z 

największych posągów leżącego Buddy w kraju, na 

którego stopach widnieje 108 świętych symboli. 

Spacer wokół jeziora 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 Shwedagon Pagoda, 

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. 

 

 

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”. 

 

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. Podczas powrotu do hotelu łodzią 

podziwianie miejscowych rybaków wiosłujących 

nogami i łowiących ryby w promieniach zachodzącego 

słońca.  

 

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. 

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 

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 marmurowych płyt 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 ukończenia 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 

 

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 

zapanowania potężnego króla Anawratha, jednakże 

rozwój potęgi Baganu przerwały liczne najazdy 

mongolskie, którzy zdobyli Bagan w 1287 roku. 

 

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 pagód. W blasku zachodzącego słońca widać 

całą niezwykłą wspaniałość tego miejsca. To jeden z 

takich widoków, który zapamiętuje się na całe życie. 

 

DZIEŃ 10 

Wizyta w świątyni Ananda, architektonicznego 

arcydzieła, uważanej za najpiękniejszą świątynie 

Baganu, zbudowaną w stylu Mon, posiadającą dwa 

antyczne wizerunki Buddy, których wyrażenia 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 produkcją 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. 

 

DZIEŃ 11 

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. 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 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, 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 Ho Chi Minh (Sajgonu). Przylot do Sajgonu, 

transfer do hotelu, zakwaterowanie (w zależności od 

możliwości wczesnego check - in). Wizyta w Pałacu 

Ponownego Zjednoczenia, katedrze Notre Dame i w 

budynku Poczty Głównej. Czas na lunch w lokalnej 

restauracji jako zapowiedź smaków kulinarnych, które 

będą towarzyszyć nam przez czas pobytu w 

Indochinach. Po lunchu spacer po najbardziej 

prestiżowych ulicach Sajgonu między innymi Dong 

Khoi, przy której położony jest stary ratusz, gmach 

opery i słynny hotel D Villle. Późnym popołudniem 

powrót do hotelu na krótki wypoczynek, dla 

ambitnych możliwość odwiedzenia jednego z 

największych bazarów w Sajgonie - marketu Ben 

Thanh. Wieczorem kolacja na pokładzie restauracji 

pływającej po rzece Sajgon. Nocleg. 

 

DZIEŃ 17 

Śniadanie. Wyjazd z Sajgonu (Ho Chi Minh) do Ben 

Tre. Po drodze rejs rzeką Mekong, który będziemy 

wspominać jeszcze wiele razy. Odwiedziny w 

manufakturze wytwarzającej produkty z owoców 

kokosa. Wizyta w ogrodzie owocowym, czas na 

degustacje herbaty z lokalnym miodem i świeżych 

owoców tropikalnych. Lunch na wyspie. Przeprawa 

łodziami wiosłowymi przez wąskie, porośnięte gęstą 

roślinnością kanały łączące meandrujące odnogi 

Mekongu. Podpatrywanie codziennego życia 

mieszkańców delty. Wieczorem powrót do Ho Chi 

Minh na nocleg. 

DZIEŃ 18 

Śniadanie. Transfer na lotnisko i przelot z Ho Chi Minh 

do Danang. Przylot, zwiedzanie Muzeum Sztuki Cham 

po czym przejazd do Hoi An. Po drodze przystanek w 

Górach Marmurowych. Wizyta w jaskiniach, gdzie w 

czasie wojny ukrywali się partyzanci i które są 

jednocześnie miejscem kultu buddyjskiego. Dalsza 

jazda do Hoi An – najpiękniejszego miasta środkowego 

Wietnamu. Miasto - perełka, ocalone od wyburzenia 

przez naszego rodaka Kazimierza Kwiatkowskiego. 

Przyjazd w godzinach popołudniowych, czas na lunch. 

Po lunchu zwiedzanie centrum miasta: Most Japoński 

łączący dawną dzielnicę chińską z dzielnicą japońską. 

Zakwaterowanie późnym popołudniem. Po 

zapadnięciu zmroku wieczorne podglądanie magicznej 

atmosfery miasta w migotliwym świetle lampionów. 

Będzie to jedno z tych niezapomnianych miejsc, które 



najbardziej utkwi swoją urodą, czarem i 

niepowtarzalnością w naszej pamięci. 

 

DZIEŃ 19 

Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania urokliwego Hoi An 

– Chińska świątynia Phuoc Kien i pokryte patyną 

wieków wielopokoleniowe domy. Dla chętnych w 

godzinach południowych wycieczka fakultatywna do 

starożytnego miasta Chamów My Son, które obok Hoi 

An i Hue - starej stolicy Wietnamu, znalazło się na 

liście Unesco. Jest to unikat w skali światowej w 

dziedzinie architektury, tzw. Angkor Wat, czasy 

powstania niektórych świątyń sięgają czwartego 

wieku. Oprócz zwiedzania przewidziany jest również 

czas wolny, aby każdy na swój sposób mógł nacieszyć 

się niezwykłością miasta będącego mieszanką trzech 

różnych kultur. Nocleg w Hoi An. 

 

DZIEŃ 20 

Po śniadaniu przejazd do Hue - byłej stolicy 

Wietnamu. Niezwykle malownicza droga mandarynów 

wiodąca przez góry. Po drodze zwiedzanie grobowca 

cesarza Khai Dina – misternie zdobionego budynku, 

bardziej przypominającego pałac niż miejsce 

pochówku, łączącego wietnamski styl architektoniczny 

z wyraźnymi wpływami zachodu. Przyjazd do Hue w 

godz. popołudniowych. Wycieczka łodziami po rzece 

Perfumowej do stóp najstarszej pagody Hue Thien 

Mu. Następnie przejazd do Zakazanego Miasta i 

Cytadeli - mimo ogromu zniszczeń zachowane 

fragmenty dają wyobrażenie o niegdysiejszej 

świetności budowli. Kolacja w iście królewskim stylu 

przy akompaniamencie muzyki dworskiej. Powrót do 

hotelu, nocleg. 

 

DZIEŃ 21 

Transfer na lotnisko, przelot z Hue do Hanoi. Wizyta w 

Muzeum Etnograficznym, prezentującym 

zróżnicowane tradycje wszystkich grup etnicznych 

zamieszkujących tereny Wietnamu. Lunch. Wizyta 

przed mauzoleum Ho Chi Minha, plac Ba Din, na 

którym wygłoszona została deklaracja niepodległości, 

pałac prezydencki będący onegdaj siedzibą 

gubernatora, dom Ho Chi Minha na palach będący 

ostatnim miejscem jego zamieszkania oraz Pagoda na 

Jednej Kolumnie. Świątynia Ngoc Son i Jezioro 

Zwróconego Miecza, spacer po najstarszej części 

Hanoi, odkrywanie urokliwych zaułków cechowych 

uliczek i architektury domów korytarzowych. Powrót 

do hotelu, czas na kolację, nocleg.  

 

 

 

DZIEŃ 22 

Od rana przejazd przez deltę Rzeki Czerwonej w 

kierunku zatoki Ha Long (około 4 godz.). Po dotarciu 

do zatoki zaokrętowanie na statku. Rozpoczęcie rejsu 

po zatoce, wpisanej na listę światowego 

przyrodniczego dziedzictwa UNESCO, uznawanej za 

jeden z najbardziej spektakularnych krajobrazów na 

Ziemi. Niespieszna eksploracja zatoki i obserwacja 

imponujących wapiennych ostańców. Odwiedziny na 

jednej z wysp, poznawanie jej krasowego krajobrazu. 

Lunch i kolacja na pokładzie, nocleg. 

 

 
 

DZIEŃ 23 

Kolejny dzień przyrodniczo-krajoznawczej uczty. Rejs 

między ostańcami skalnymi. Obserwacja jednego z 

najpiękniejszych krajobrazów świata, opływanie 

wysepek, meandrowanie w skomplikowanym 

labiryncie skał. Błogi relaks na pokładzie. Rejs 

powrotny, mała pożegnalna uczta dla ciała na statku. 

Przypłynięcie około południa do portu, przesiadka do 

autobusu i powrót do Hanoi. Po południu odwiedziny 

w Świątyni Literatury miejscu, które było zarazem 

pierwszym uniwersytetem kraju. Zakwaterowanie w 

hotelu. Wieczorem wizyta w teatrze, nietypowym, 

jedynym w swoim rodzaju, teatrze kukiełek na wodzie. 

Nocleg. 

 

DZIEŃ 24 

Rano wylot do Luang Prabang – miasta, które 

mogłoby pretendować do miasta jednego z 

najbardziej urokliwych miast świata. Po przylocie  czas 

na lunch i zakwaterowanie w hotelu. Po południu 

zwiedzanie Luang Prabang: Świątynia Wat Vissunarad 

i Świątynia Wat Mai. Zachód słońca podziwiany z 

perspektywy Wzgórza Phoussy skąd rozciąga się 

malownicza panorama miasta otoczonego górami i 

wstęgami rzek. Zejście w dół na lokalny targ, gdzie 

grupy etniczne prezentują swoje wyroby. Czas na 

kolację, nocleg. 

 



DZIEŃ 25 

Wcześnie rano podglądanie procesji mnichów 

wędrujących ulicami Luang Prabang i zapoznanie się z 

buddyjską tradycją jałmużny. Wizyta na porannym 

targu gdzie miejscowa ludność zaopatruje się w 

świeże produkty i serwowane są różne przysmaki z 

grilla. Powrót do hotelu na śniadanie. Wyprawa łodzią 

w górę Mekongu do świętych jaskiń Pak Ou 

gromadzących tysiące statuetek Buddy. Po drodze 

przystanek w wiosce produkującej lokalny bimber z 

ryżu, tzw. Lao-Lao - możliwość degustacji. Lunch. Po 

południu powrót do miasta i wizyta w Świątyni Santi 

Chedi na obrzeżach miasta. Wieczorem czas na 

korzystanie z licznych uroków Luang Phrabang. 

Nocleg. 

 

DZIEŃ 26 

Śniadanie. Wizyta w malowniczo położonej u zbiegu 

Mekongu i rzeki Nam Khan, najważniejszej świątyni 

miasta – Wat Xieng Thong. Następnie zwiedzanie 

dawnego Pałacu Królewskiego. Przejazd nad 

wodospad Kuang Si, kąpiel w krystalicznie czystej 

wodzie, czas na lunch w pięknej scenerii parku 

krajobrazowego. W drodze powrotnej odwiedziny w 

okolicznej wiosce Hmongów. Powrót do miasta, 

oddanie się przyjemności spacerów po zaułkach, dla 

zakupoholików - niezliczone galerie, dla smakoszy ciąg 

dalszy odkrywania niespodzianek kuchni laotańskiej. 

Nocleg w Luang Prabang 

 

DZIEŃ 27 

Po śniadaniu transfer na lotnisko w Luang Prabang. 

Wylot do Warszawy przez dwa porty tranzytowe 

 

DZIEŃ 28 

Przylot do europejskiego portu tranzytowego, 

przesiadka na samolot do Polski. Lądowanie na 

lotnisku Okęcie.  

 

 

 

 

CENA: 9 950 PLN + 2 990 USD 

 

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 

II rata: 9 950 PLN + 2 590 USD x kurs sprzedaży PeKaO 

S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

III rata: 400 USD uczestnik zabiera ze sobą 

 

 

TERMINY:        

04.11 – 01.12.2022         

  26.12 – 22.01.2023* 

*termin sylwestrowy, dopłata: 1 490 PLN + 150 USD 

 

CENA ZAWIERA 

- bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun - Heho - 

Mandalay; Bagan - Rangun - Phnom Penh; Siem Reap - 

Ho Chi Minh - Danang; Hue - Hanoi - Luang Phrabang; 

Luang Phrabang - Warszawa 

- zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-

osobowe z łazienkami 

- śniadania na całej trasie, dodatkowo dzień 16 - 

kolacja, dzień 5, 8, 17 - obiad; podczas rejsu po Zatoce 

Halong - 3 posiłki dziennie 

- 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: 430 USD 

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 950 USD 

- zwyczajowe napiwki: 120 USD 

- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)  


