
 
DZIEŃ 1 

Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot 

do Bangkoku przez jeden z portów tranzytowych. 

 

DZIEŃ 2 

Przylot do Bangkoku. Azja wita nas ulicznym 

zgiełkiem. Wjazd na najwyższą platformę widokową w 

Bangkoku znajdującą się na 88-m piętrze (308 m nad 

ziemią) hotelu Baiyoke Sky. Przejazd na słynną ulicę 

globtroterów Khao San. Czas wolny na drobne zakupy, 

masaż, piwo, spróbowanie ulicznych przysmaków. 

Wieczorny spacer po kultowej  ulicy Khao San będącej 

bazą „backpackersów”, pełną kawiarenek, barów i 

ulicznych straganów z pamiątkami. Dla chętnych 

zasłużony tajski masaż. Powrót do hotelu. 

 

DZIEŃ 3 

Po śniadaniu zwiedzanie Bangkoku. Jak magnes 

przyciąga do siebie turystów z całego świata Świątynia 

Złotego Buddy - Wat Traimit, która kryje w sobie 

posąg  wykonany z 18-karatowego złota. Zwiedzanie 

 Pałacu Królewskiego i Świątyni Szmaragdowego 

Buddy -  najświętszego dla Tajów miejsca. Pobyt na 

terenie Świątyni Leżącego Buddy, gdzie można 

zobaczyć mający aż 46 m długości pozłacany posąg. W 

świątyni Wat Arun zachwyt nad misterną konstrukcją.  

 

Wycieczka po kanałach Bangkoku w dzielnicy Thonburi 

(w czasie wycieczki można zobaczyć m.in. wiele 

malowniczych drewnianych domów zbudowanych na 

palach). Po południu powrót do hotelu lub czas wolny 

na zakupy w jednym z wielu centrów handlowych lub 

na lokalnym rynku Pratunam. 

 

DZIEŃ 4 

Po śniadaniu wyjazd do miejscowości Samut 

Songkram, gdzie znajduje się bazar Maeklong. W 

samym środku bazaru znajdują się czynne tory 

kolejowe, po których cztery razy dziennie przejeżdża 

pociąg. Kupcy na czas przejazdu pociągu w pośpiechu 

zwijają swoje stoiska, by ponownie je rozłożyć, kiedy 

tylko pociąg przejedzie. wycieczka do 

miejscowości Damnoen Saduak, w której znajduje się 

słynny pływający targ. Tam  wsiądziemy do małych 

łódek , którymi dopłyniemy na ten egzotyczny rynek. 

Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki, lokalne 

wyroby, a nawet zupę gotowaną na łodzi. Po południu 

przejażdżka tuk-tukami, tajskimi ognistymi rumakami. 

Czas wolny na zakupy, spacery po mieście, 

delektowanie się kuchnią obfitującą w smaki kuchnią 

azjatycką. Nocleg w Bangkoku. 

 

 



DZIEŃ 5 

Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot do 

Kambodży, do Siem Reap - drugiego największego 

miasta tego kraju. Zakwaterowanie w hotelu. 

Wycieczka po mieście, odwiedziny w świątyni Preah 

Ang Chek i Preah Ang Chorm. Wieczorem kolacja i 

spacer po centrum miasta na nocnym rynku pełnym 

knajpek i straganów oraz relaksacyjny masaż. Nocleg 

w Siem Reap. 

 

DZIEŃ 6 

Po śniadaniu ruszamy na całodzienne zwiedzanie 

strefy architektonicznej Angkor Wat. Na tym obszarze 

 zbudowano między IX a XIII wiekiem wiele 

hinduistycznych i buddyjskich świątyń, które 

symbolizują kosmiczną górę Meru – siedzibę bogów. 

Spacer po nastrojowych ścieżkach Angkor Wat. 

Równie fascynujące są mniejsze świątynie Bayon: z 

olbrzymimi kamiennymi twarzami czy opleciona 

drzewami Ta Phrom. Romatyczny zachód słońca w 

otoczeniu świątyń… Kolacja w lokalnej restauracji. 

Nocleg w Siem Reap. 

 

DZIEŃ 7 

Po śniadaniu przejazd autobusem do stolicy - Phnom 

Penh. Obserwowanie z okien autobusu rozciągających 

się aż po horyzont pól ryżowych. Wieczorem po 

przyjeździe do stolicy kraju spacer wzdłuż bulwaru 

Mekongu. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w 

Phnom Penh. 

 

DZIEŃ 8 

Całodzienne zwiedzanie kambodżańskiej stolicy: Pałac 

Królewski, Srebrna Pagoda, Pomnik Zwycięstwa. 

Wizyta w Tuol Sleng głównym więzieniu Pol Pota. 

Przejazd na pola śmierci - miejsce gdzie odkryto 

masowe groby. Zbudowano tam stupę składającą się z 

8000 ludzkich czaszek. Chwila zadumy nad narodem, 

który w stracił 1/3 społeczeństwa w ramach 

okrutnego eksperymentu. Rejs po Mekongu. Wizyta 

na lokalnym targu. Nocleg w Phnom Penh.  

DZIEŃ 9 

Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot 

do Singapuru. Tam przejazd z lotniska do 

singapurskiego portu, gdzie znajduje się cruise 

terminal. Tam czeka na nas olbrzymi statek 

zabierający na pokład ponad 4000 pasażerów. 

Odprawa celno-paszportowa. Lunch. Rozpoczęcie 

rejsu.  W  czasie spaceru po statku poznamy atrakcje 

 „pływającego miasta”. Kolacja. Nocleg na pokładzie 

statku. 

 

DZIEŃ 10 

Rano po śniadaniu statek płynąc cieśniną Malakka 

dociera do Port Klang. Oddalone 50 km od 

malezyjskiej stolicy Kuala Lumpur połączone jest z nią 

wielopasmową autostradą. Spacer po tym 

malezyjskim mieście.  Lunch. Fakultatywna wycieczka 

(ok 70 USD - zwiedzanie centrum Kuala Lumpur z 

najwyższą bliźniaczą wieżą świata – Petronas Tower. 

Kolacja. Nocleg na pokładzie. 

 

DZIEŃ 11 

Rano  po śniadaniu statek cumuje u wybrzeży 

malezyjskiej wyspy Penang. Spacer po mieście George 

Town będącym pod patronatem UNESCO. 

Odwiedzimy dzielnicę Little India z hinduistyczną 

świątynią. Lunch.  Zakupy. Kolacja. Nocleg na 

pokładzie. 

 

DZIEŃ 12 

Dzień na morzu. Możliwość całodziennego korzystania 

z dostępnych atrakcji na statku. Nocleg na pokładzie. 

 

DZIEŃ 13 

Rano przepłyniecie do Singapuru. Nadajemy bagaże 

na lotnisko, a sami wskakujemy do wycieczkowego 

odkrytego autobusu turystycznego, który zabierze nas 

na zwiedzanie najważniejszych zabytków  miasta. 

Zobaczymy m.in. Orchard Road, Clarke Quay, Marina 

Bay Sand i dzielnicę Little India. Wieczorem przejazd 

na lotnisko, odebranie bagaży i wylot do Europy przez 

jeden port tranzytowy. 

 

DZIEŃ 14 

Lądowanie na lotnisku Okęcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CENA: 8 350 PLN + 1 560 USD 

 
 
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 8350 PLN + 1560 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata) 
 
 
 

TERMINY: 
14.01 – 27.02.2022 
11.02 – 24.02.2022 
01.04 – 14.04.2022 
28.11 - 11.12.2022 

 
 
 

CENA ZAWIERA 
 
- bilety na trasie Warszawa - Bangkok, Bangkok-
Siem Reap, Phnom-Penh-Singapur, Singapur – 
Warszawa 
- zakwaterowanie: hotele 3*, pokoje 2-os. 
z łazienkami, podczas rejsu: zakwaterowanie w 2-
os. kabinie wewnętrznej z łazienkamI 
- wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, 4 
kolacje w dniach 5,6,7,8, podczas rejsu: 3 główne 
posiłki, przekąski między posiłkami, bufet o 
północy; napoje do posiłków: herbata, kawa, 
woda, soki 
- podczas rejsu statkiem: korzystanie ze 
wszystkich urządzeń sportowo – rekreacyjnych 
znajdujących się na statku, udział we wszystkich 
imprezach organizowanych na statku, serwis 
bagażowy podczas wejścia i zejścia ze statku, 24-
godzinny serwis kabinowy 
- transport na całej trasie: mikrobus, statek 
- opłaty za przewodników lokalnych 
- opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika 
- ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3 
000 EUR) 
 
CENA NIE ZAWIERA 
 
- bilety wstępu: 120 USD 
- zwyczajowe napiwki: ok. 100 USD 
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot) 
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 820 USD 
- dopłata do kabiny o wyższym standardzie – 

informacja przy zapisie 
- wycieczki fakultatywne wymienione w 
programie: ok 70 USD 



 
 


