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Zapraszamy Państwa do Tajlandii i Kambodży. Tajlandia to kraina uśmiechu, która słynie ze 
wspaniałej kuchni i gościnnych mieszkańców. Wielką atrakcją są tutaj świątynie buddyjskie, zaskakujące 
swoim przepychem oraz egzotyczną architekturą. Niezapomnianym przeżyciem będzie nocleg w hotelu 

na tratwach, a dreszczyku emocji dostarczy nam bliskie spotkanie z azjatyckimi słoniami… 
Kambodża to jedno z najchętniej odwiedzanych regionów świata. Największą atrakcją  jest 

monumentalny Angkor Wat, a Khmerowie mimo tragicznej przeszłości zarażają uśmiechem i optymizem. 
Na koniec, zasłużony wypoczynek czeka na pięknych plażach w okolicach Sihanoukville. 

 

PROGRAM 

 

1 dzień WARSZAWA - BANGKOK 
Przylot do Bangkoku. Po powitaniu na lotnisku przejazd do hotelu. 
Zakwaterowanie i czas wolny na odpoczynek.  
 
2 dzień 
Po śniadaniu całodniowe zwiedzanie stolicy Tajlandii. Wizyta w Świątyni Złotego 
Buddy, spacer po Dzielnicy Chińskiej i rynku kwiatowym. Zwiedzanie Świątyni 
Leżącego Buddy i Wielkiego Pałacu Królewskiego, gdzie znajduje się jedna z 

ważniejszych świątyń w Tajlandii: Świątynia Szmaragdowego Buddy. 
Nocleg. 
 

3 dzień   
Przejazd w kierunku Kanchanaburi. Zwiedzanie słynnego 
pływającego targu w Damnoeon Saduak. Kolejno wizyta na słynnym 
moście nad rzeką Kwai oraz przejazd odcinkiem trasy ''kolei 
śmierci''. Nocleg – hotel na tratwie. 
 

4 dzień   
Śniadanie. Wizyta w PN ERAWAN. Wizyta w 
"wiosce słoni", przejażdżka na słoniach. Przejazd do hotelu na wypoczynek. 
Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
 

5 dzień   
Śniadanie. Przejazd na lotnisku w Bangkoku i  przelot do Siem Reap. Zwiedzanie 
ANGKORU - dawnej stolicy państwa Khmerów: południowa brama Angkor Thom, 
świątynia Bayon, Taras Słoni, Taras Trędowatego Króla i pałac królewski. Nocleg 
w Siem Reap. 
 

6 Dzień 
Zwiedzanie jednego z najwspanialszych kompleksów świątynnych na świecie – 

Angkor Wat. Przez stulecia zapomniane porosło dżunglą a dziś uznawane jest za najważniejszy 
historyczny obiekt świata. Zwiedzimy m.in.: Angkor Wat, Ta Prom, Bayon. Nocleg w Siem Reap. 



 
7 Dzień   
O poranku rejs po Jeziorze Tonle Sap, następnie transfer do Phnom 
Penh. Zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzanie miasta – zapoznamy się 
z tragiczną historią Khmerów (muzeum Tuol Sleng). Następnie 
zwiedzimy Pałac Królewski z licznymi świątyniami, z których 
najbardziej okazałą jest słynna Srebrna Pagoda. Zajrzymy też na 

lokalne targowisko. Nocleg w hotelu w Phnom Penh. 
 

8 Dzień 
 Przejazd z Phnom Penh do Sihanouville (ok. 4 h). 
Zakwaterowanie w nadmorskim hotelu, pięknie położonym nad 
Zatoką Tajską. 
 

9-10 Dzień  
Relaks na piaszczystych plażach – największą atrakcją jest tu 
bardzo bogata rafa koralowa i piękne piaszczyste plaże. 
 

11 -12 Dzień  
 Transfer na lotnisko i przelot z Phnom Phen do Warszawy 
 
Cena: programu za osobę w pokoju dwuosobowym: 9400 zł  / przy  grupie  minimum 13 os/ 
- przy grupie minimum 18 os  - koszt 8.300  zł. 
 
Przy zapisie należy podać: nazwisko i imię, adres zamieszkania, datę urodzenia, nr paszportu, datę 
ważności paszportu,  nr tel.  
 

Cena zawiera: 
*śniadania; 
*kolacja zgodnie z programem, 
*transfery zgodnie z programem, 
*wycieczki zgodnie z programem; 
*opieka polskiego pilota,  
*bilety wejściowe do zwiedzanych obiektów; 
*usługi lokalnych przewodników, 
*ubezpieczenie,  
*bilety lotnicze: Warszawa-Bangkok-Warszawa,  Bangkok – Siem Reap 
 

Cena nie zawiera: 
*wizy do Kambodży – 30 USD; 
*zwyczajowych napiwków dla kierowców, lokalnych pilotów, obsługi w hotelach i restauracjach; 
*napojów serwowanych w czasie obiadów i kolacji; 
*wydatków osobistych i innych kosztów nie ujętych w programie; 
 

Informacje i zapisy:  

tel/fax  083/371-68-31 (9:00-17:00)  

kom. 604 464 877, 604 464 878 (8:00-20:00) 

E mail: biuro@piotrtravel.pl  lub  mariagreg@wp.pl, www.piotrtravel.pl 
Nr konta: P.H.U.”PIOTREX” Eksport-Import Piotr Łosicki ul. Brzeska 23, 21-560 Międzyrzec Podl 

PKO BP 41 1020 1260 0000 0202 0053 9171 

 

                                                            
 
 


