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Kambodża i Birma  16 dni 

 
Phnom Penh, Siem Reap, Angkor, Bangkok, Rangun, Kyaikto, Bago,  
Bagan, Mandalay, Mingun, Sagaing, Amarapura, Heho, jezioro Inle 

 
Program wycieczki 

 
1 dzień  Wylot z Warszawy   
Spotkanie z grupą i pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Przelot do Phnom Penh z przesiadkami. 
 
2 dzień  Phnom Penh   
Przylot do  Phnom Penh – stolicy Królestwa Kambodży. Przejażdżka rikszami po centrum miasta oraz bulwarem nad rzeką 

Tonle Sap, obserwowanie życia mieszkańców. Nocleg w Phnom Penh. 
  
3 dzień Phnom Penh / Siem Reap    
Zwiedzanie miasta. W programie: Pałac Królewski, Srebrna Pagoda, Pomnik Niepodległości oraz Muzeum Narodowe. 
Wizyta w muzeum Tuol Sleng, które jest świadectwem ludobójstwa dokonanego przez Czerwonych Khmerów. Przejazd do 

Siem Reap (ok. 6 godz.) – niewielkiego miasta znajdującego się w pobliżu kompleksu świątynnego Angkor . Uznawane za 
architektoniczny cud świata świątynie Angkoru powstawały od IX do XIII w.; po upadku khmerskiego imperium zostały 

pochłonięte przez dżunglę i pozostawały w zapomnieniu aż do II poł. XIX w., kiedy dla krajów zachodnich „odkrył” je Francuz 

Henri Mouhot. Dla chętnych wyprawa na nocny bazar. Nocleg w Siem Reap. 
 
4 dzień  Siem Reap / Angkor   
O wschodzie słońca początek zwiedzania świątyń Angkoru. Zwiedzanie dwóch najwspanialszych obiektów całego kompleksu: 

Angkor Wat i świątyni Bayon. Wizyta przy Południowej Bramie Angkor Thom, w świątyni Baphuon, przy Tarasie Słoni oraz 
udekorowanym licznymi rzeźbami przedstawiającymi m.in. apsary – niebiańskie tancerki – Tarasie Trędowatego Króla. Kolacja 
połączona z występami tradycyjnych zespołów khmerskich. Nocleg w Siem Reap. 
  
5 dzień  Siem Reap / Angkor    
Przejazd nad jezioro Tonle Sap, największe jezioro na Półwyspie Indochińskim. W zależności od pory roku zajmuje 

powierzchnię od 3 tys. do 30 tys. km
2
. Na jeziorze znajdują się pływające wsie rybackie i osiedla na palach. Następnie dalsze 

zwiedzanie świątyń Angkoru. W programie pozostająca wciąż we władaniu dżungli świątynia Ta Phrom oraz pochodząca 

z drugiej poł. X w. świątyni Banteay Srei, uważanej za arcydzieło sztuki khmerskiej. Nocleg w Siem Reap. 
  
6 dzień  Siem Reap / Bangkok / Rangun    
Transfer na lotnisko i przelot do Rangunu z przesiadką w Bangkoku. Nocleg w Rangunie. 
  
7 dzień  Rangun   
Zwiedzanie pagody Shwedagon, imponującej złotej świątyni, celu pielgrzymek buddyjskich; Muzeum Narodowego, pagody 
Chauk Htat Gyi (Odpoczywającego Buddy) oraz stojącej w samym centrum miasta pagody Sule. Spacer pośród kolonialnej 

zabudowy miasta, targ Bogyoke Aung San. Nocleg w Rangunie. 
  
8 dzień  Rangun / Kyaikto   
Przejazd do Kyaikto. Wejście na górę Kyaikto, na której znajduje się słynna Złota Skała, która jest jednym z najświętszych 

miejsc w Birmie a swym położeniem zdaje się zaprzeczać prawom grawitacji. Ostatni odcinek wspinaczki na górę odbywa się 

w towarzystwie pielgrzymów z różnych stron Birmy i nie tylko. Nocleg na górze. 
  
9 dzień  Bago / Rangun / Bagan    
Przejazd do Bago – miasta, które w okresie XVI-XVII w. było stolicą Birmy. Zwiedzanie: Shwemawdaw Paya – największej stupy 

w mieście o wysokości 114 m; świątynia Shwethalyaung, gdzie znajduje się posąg leżącego Buddy o długości 55 m. Przejazd 
na lotnisko w Rangunie. Przelot do Bagan. Bagan, nazywany też Pagan, należy do najbardziej spektakularnych kompleksów 

archeologicznych w Azji Południowo-Wschodniej. Na powierzchni 42 km2 znajduje się ponad 2 tys. buddyjskich pagód i świątyń. 

Większość świątyń powstała w XI-XIII w., kiedy Bagan był stolicą Birmy. Nocleg w Bagan. 
 
10 dzień  Bagan   
Zwiedzanie kompleksu Bagan, m.in. słynna świątynia Ananda Pahto z XII w. z czterema złoconymi posągami Buddy, piękna 

złota pagoda Shwezigon Paya – wzór dla późniejszych budowli, świątynia Hilominlo z pięknymi rzeźbieniami; największa, 

masywna świątynia Dhammayangyi wzniesiona z cegły. Kolacja połączona z występami tradycyjnego teatru lalek. Nocleg 
w Bagan.   
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11 dzień  Bagan / Mandalay    
Przejazd do Mandalay (ok. 6 godzin),  dawnej królewskiej stolicy Birmy i drugiego co do wielkości miasta w państwie. Zwiedzanie 
królewskiego miasta Mandalay: pagoda Mahamuni, w której znajduje się jeden z najważniejszych w Birmie posągów. Mierzący 

3,8 m wysokości posąg siedzącego Buddy, pokryty złotymi liśćmi codziennie przyciąga do świątyni tłumy wiernych, którzy 

doklejają kolejne warstwy złotych płatków. Wizyta w odrestaurowanym Forcie i Pałacu Królewskim Mandalay, które ukazują 

tylko część dawnej wielkości stolicy Birmy. Następnie pagoda Kuthodaw – tzw. „największa księga świata”, w której 

przechowuje się 729 tablic z całym kanonem buddyjskim oraz pięknie rzeźbiony drewniany klasztor Shwenandaw Kyaung, 
który dawniej był częścią królewskiego pałacu i jest jedynym budynkiem pałacu, który nie uległ zniszczeniu podczas II wojny 

światowej. Wjazd na Wzgórze Mandalay skąd roztacza się panorama miasta i okolic. Nocleg w Mandalay. 
  
12 dzień  Mandalay / Mingun / Sagaing / Amarapura    
Wycieczka po okolicy słynącej ze starożytnych miejscowości. Przepłynięcie łodzią po rzece Irawadi do Mingun: zwiedzanie 
pagody Mingun, oglądanie wspaniałego dzwonu Mingun – jednego z największych tego typu obiektów na świecie oraz pagody 
Myatheindan. Zwiedzanie Sagaing – stolicy niepodległego królestwa Shan z XIV w. W programie pagoda Kaunghmudaw oraz 
wzgórze Sagaing. Przejazd do dawnej stolicy – Amarapury, gdzie znajduje się najdłuższy (1,2 km) na świecie most wykonany 

z drewna tekowego – most U Bein. Podziwiane zachodu słońca i okazja do zrobienia niecodziennych zdjęć nad rzeką. Nocleg 

w Mandalay. 
  
13 dzień  Mandalay / Heho / jezioro Inle     
Przelot do Heho. Przejazd nad jezioro Inle. Wizyta nad jeziorem daje okazję do obserwowania lokalnego życia, m.in. 

pływających ogrodów i domów na palach. Odwiedziny w klasztorze Nga Phe Kyaung, niegdyś słynącym z pokazów skaczących 

kotów. Nocleg nad jeziorem Inle. 
  
14 dzień  jezioro Inle    
Cały dzień nad mierzącym 22 km długości jeziorem Inle. Wizyta na lokalnym targu oraz oglądanie tradycyjnego sposobu połowu 

ryb. Podróż na zachodni brzeg jeziora, by zwiedzić pagody Shwe Indein. Wizyta w świątyni Phaung Daw Oo, która słynie 

z pięciu posągów Buddy rokrocznie obwożonych w procesji dookoła jeziora. Nocleg nad jeziorem Inle. 
  
15 dzień  Heho / Rangun / wylot z Birmy    
Przelot do Rangunu. Dalszy przelot do Warszawy z przesiadkami. 
  
16 dzień  Powrót do Warszawy   
 
 

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

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

15.01 - 30.01.2017 MYK-1/17 7590 PLN + 1960 USD* 560 USD* 

05.03 - 20.03.2017 MYK-3/17 7590 PLN + 1810 USD* 540 USD* 

12.11 - 27.11.2017 MYK-11/17 7590 PLN + 1960 USD* 595 USD* 

01.02 - 16.02.2018 MYK-2/18 7590 PLN + 1960 USD* 595 USD* 
 

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

Cena obejmuje: 
1. Przelot na trasie Warszawa - Phnom Penh i Rangun - Warszawa  

z przesiadkami w portach lotniczych oraz przeloty na trasach: Siem 
Reap - Bangkok - Rangun, Rangun - Bagan, Mandalay - Heho, Heho - 
Rangun. 

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. Bilety wstępu do obiektów wymienionych w programie. 
6. Opiekę polskiego pilota na całej trasie wycieczki i lokalnych 

przewodników w czasie zwiedzania. 
7. Posiłki (ilość wskazuje cyfra w ikonce przy każdym dniu programu). 
8. Ubezpieczenie KLiA (w tym ryzyko powikłań i zaostrzeń chorób 

przewlekłych), NNW i bagażu.  
9. Wizę birmańską dla posiadaczy paszportu RP. 

10. Opłaty lotniskowe oraz opłaty za wystawienie biletów. 
11. Podatek VAT. 

Cena nie obejmuje: 
1. Napojów do posiłków. 
2. Wizy kambodżańskiej (30 USD + 1 zdjęcie, płatna na granicy). 
3. Napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców (75 USD  

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

programem zwiedzania. 
6. Usług tragarzy na lotniskach i w hotelach. 
7. Obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny  

(13 PLN ). 
 
 Wymagania dot. paszportu: 
Paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu do 
Polski oraz posiadać co najmniej 2 wolne strony. 

 

Kolejność realizacji programu zwiedzania może ulec zmianie. 
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