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15 dni 
 

 Bangkok - Dzielnica Chińska - świątynie buddyjskie: Wat 

Traimitr (Złotego Buddy), Wat Pho (Leżącego Buddy)  

oraz najcenniejsza Wat Pra Keaw (Szmaragdowego Buddy) 

położone na terenie Wielkiego Pałacu Królewskiego 

 Wieczorny rejs po Chao Praya River  

 Siam Niramitr Show Bangkok - spektakularne widowisko 

teatralne na największej scenie teatralnej na świecie z ponad 150 wykonawcami  

i różnorodnymi efektami specjalnymi 

 Pływający Targ - Damnoen Saduak, gdzie od ponad  

100 lat Tajowie handlują warzywami i owocami z małych 

drewnianych łódek 

 Kanchanaburi - spacer po moście nad rzeką Kwai, zwiedzanie 

muzeum budowniczych mostu, cmentarz Aliantów, wizyta  

w obozie słoni i przejażdżka na słoniach w dżungli 

 przedstawienie tradycyjnych tańców plemienia MON 

 Erewan - malowniczy Park Narodowy, gdzie wodospady tworzą siedem wspaniałych kaskad 

i mini baseny z turkusową wodą 

 Ayutthaya - dawna stolica Syjamu - zwiedzanie kompleksu świątyń 

buddyjskich, wieczorny rejs dookoła starej części Ayutthaya 

 Siem Reap - dawne imperium khmerskie - zwiedzanie jednego z wielkich 

cudów świata, symbol serca i duszy Kambodży, Angkor Wat, Południowa 

Brama Angkor Thom, świątynia Bayon, słynna budowla Baphoun, Taras 

Słoni, Taras Króla Trędowatego, następnie Muzeum Narodowe Angkor, 

zachód słońca ze szczytu Phnom Bakheng Hills 

 Kbal Spean - słynna rzeka Tysiąca Lingamów z zatopionymi płaskorzeźbami 

 Banteay Srei - świątynia z X wieku, uważana za klejnot w koronie klasycznej sztuki 

Khmerów, Banteay Samre - kompleks zbudowany w trzecim kwartale XII w., składający 

się z centralnej świątyni z czterech skrzydeł z bardzo dobrze zachowaną biblioteką 

 Tonle Sap Lake - największy zbiornik słodkowodny w 

Kambodży, jeden z największych w Azji - krótka wyprawa w 

przeszłość wśród pływających wiosek, podczas której 

zajrzymy do lokalnej szkoły, sklepu czy nawet szpitala 

 Wypoczynek na wyspie Koh Chang! 

 

      cena już od 7999 zł/os. 
  

W cenie zapewniamy: 
 

Przelot samolotem, transfery lokalnym busem, zakwaterowanie, wyżywienie, 
ubezpieczenie, opiekę pilota, opiekę licencjonowanego lokalnego przewodnika 
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