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➢ niesamowita atmosfera Indochin 

➢ zabytki dawnej stolicy Laosu - Luang Prabang 

➢ eksploracja ogromnych jaskiń i rejs łodzią po Mekongu 

➢ zwiedzanie kompleksu Angkor, dawnej stolicy starożytnego Imperium Khmerów 

➢ odpoczynek na wyspie na Zatoce Tajlandzkiej 

➢ Bangkok – 2 dni w najgorętszej stolicy świata 

➢ egzotyczna tropikalna przyroda i orientalna kuchnia 

 
 
 
 

 
 

Laos, dawniej zwany Królestwem Miliona Słoni, to egzotyczny kraj pokryty tropikalną dżunglą  

i nieprzebytymi górami. Jego osią jest największa rzeka Azji Południowo-Wschodniej – 

Mekong. Zachowało się tu wiele zabytków kultury buddyjskiej, a większych miastach 

towarzyszyć nam będzie postkolonialna architektura i atmosfera Indochin. Domeną 

laotańczyków jest uśmiech i serdeczność. Wprost z krajobrazów laotańskich gór przeniesiemy 

się na kambodżańskie równiny. Cofniemy się w czasie zwiedzając starożytny kompleks 

Angkor, dawną stolicę Imperium Khmerów, obejmującego niegdyś znaczne części dzisiejszej 

Tajlandii, Laosu, Birmy i Wietnamu. Znajdziemy też czas na odpoczynek na jednej z wysp 

Zatoki Tajlandzkiej, a wyprawę zakończymy w najgorętszej stolicy świata, Bangkoku. 

Dopełnieniem podróży będzie wspaniała orientalna południowoazjatycka kuchnia. 
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1 dzień: Wylot do Tajlandii 

Spotykamy się na Lotnisku Chopina w Warszawie i wylatujemy do Tajlandii (czas lotu ok. 15 

godzin – z przesiadką). 

 

2 dzień: Pierwsze kroki w Laosie 

Lądujemy w Bangkoku po czym lecimy do stolicy Laosu - Wientian (czas lotu ok. 1 godziny). Po 

krótkim odpoczynku wieczorem wybierzemy się na przezjażdżkę tuk-tukiem po mieście. 

Dotrzemy do Złotej Stupy (Pha That Luang) i Łuku Triumfalnego (Patuxai). Nocleg w hotelu. 

 

3 dzień: Przejazd do Konglor 

Ruszymy autobusem na laotańską prowincję do wioski Konglor (czas przejazdu ok. 7 godzin).  

Po południu odpoczniemy w sielskiej i spokojnej okolicy, wśród pól ryżowych i wapiennych 

klifów. Nocleg w guesthousie. 

 

4 dzień: Wycieczka po Jaskini Konglor – przyrodniczej perle Azji 

Wybierzemy się na rejs drewnianą łodzią po rzece płynącej wewnątrz siedmiokilometrowej 

jaskini Konglor. Będziemy podziwiać ogromne podziemne sale pełne fantastycznych form 

skalnych – kolumn, stalaktytów, draperii. Nocleg w guesthousie. 

 

5 dzień: Powrót do Wientian 

Rano wyruszymy w drogę powrotną do Wientian. Po południu spacer bulwarami nad 

Mekongiem i wizyta na bazarze. Nocleg w hotelu. 

 

6 dzień: Podróż do Vang Vieng  

Wybierzemy busem się do miasteczka Vang Vieng (czas przejazdu ok. 4 godziny). Po południu 

ruszymy na spływ kajakowy rzeką Nam Song, podziwiając okoliczne górskie krajobrazy.  

Nocleg w hotelu. 

 

7 dzień: Wycieczka w głąb wapiennych gór 

Dzień znów spędzimy aktywnie. Ruszymy rowerami w bardzo widokową górską dolinę, mijając 

pola ryżowe i typowe laotańskie wioski. Dotrzemy do jaskini Tham Phu Kham oraz Niebieskiej 

Laguny, gdzie czeka nas orzeźwiająca kąpiel w rzece. Nocleg w hotelu. 

 

8 dzień: Luang Prabang 

Wybierzemy busem się do Luang Prabang - dawnej stolicy Laosu (czas przejazdu ok. 4 

godziny). Po południu udamy się na zwiedzanie miejskich świątyń Wat Mai, Wat Xieng Thong, 

Wat Manorom. Nocleg w hotelu. 

 

9 dzień: Rejs Mekongiem 

Ruszymy na kilkugodzinną wycieczkę Mekongiem. Łodzią motorową płyniemy do jaskiń  

Pak Ou, wewnątrz których znajduje się kilkaset posągów Buddy. Podziwiamy krajobrazy lasów 

tropikalnych, ulokowane wzdłuż rzeki wioski i pracę rybaków. Mekong to czwarta  

co do długości rzekę Azji i najważniejsza rzekę Indochin, stanowi główną oś komunikacyjną 

Laosu. Jej dorzecze jest jednym z najbogatszych pod względem bioróżnorodności regionów  
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na świecie. Wieczorem udamy się na spacer po mieście i podziwianie zachodu słońca  

ze wzgórza Phu Si. Nocleg w hotelu. 

 

10 dzień: Wycieczka nad wodospad Kuang Si 

Rano udamy się do pałacu królewskiego Haw Kham. Popołudnie spędzimy niedaleko miasta, 

relaksując się w orzeźwiających wodach znajdującego się w dżungli wodospadu Kuang Si. 

Nocleg w hotelu. 

 

11 dzień: Przelot do Siem Reap w Kambodży 

Wylecimy do miasta Siem Reap (czas lotu ok. 2 godziny), leżącego obok kompleksu Angkor. 

Po południu odwiedzimy lokalny bazar, gdzie spróbujemy khmerskiej kuchni. Nocleg w hotelu. 

 

12-13 dzień: Angkor – zwiedzanie starożytnego miasta 

W ciągu dwóch dni będziemy zwiedzać dawną stolicę Imperium Khmerów, jeden  

z największych skarbów kulturowych Azji i całego świata. W XII-XIII wieku było to największe 

miasto ówczesnego świata, zajmujące 400 km2 i zamieszkałe przez milion osób. Później 

zostało wchłonięte przez dżunglę. Najciekawsze świątynie tego ogromnego starożytnego 

zabytku to: Angkor Wat, Ta Phrom, Bajon, Baphuon, Tarasy Słoni i Trędowatego Króla, Preah 

Khan, Takeo i Thommanon. Noclegi w hotelu. 

 

14 dzień: Przelot do Sihanoukville 

Ze Siem Reap polecimy do Sihanoukville (czas lotu ok. 1 godziny), skąd udamy się kutrem na 

kambodżańską wyspę Koh Rong (ok. 1 godzina rejsu). Po południu odpoczynek i spacer po 

wyspie. Nocleg w hotelu. 

 

15 dzień: Odpoczynek nad oceanem 

Dzień odpoczynku i relaksu na plaży. Możliwość nurkowania i snorkelingu w wodach Zatoki 

Tajlandzkiej. Nocleg w hotelu. 

 

16 dzień: Przelot do Bangkoku 

Rano opuścimy wyspę i z Sihanoukville poleciemy do Siem Reap (czas lotu ok. 1 godziny), a 

następnie do Bangkoku (czas lotu ok. 1 godziny). Po południu udamy się na spacer po 

historycznej dzielnicy Phra Nakhon, a wieczorem na drinka do rooftop baru. Nocleg w hotelu. 

 

17 dzień: Bangkok 

Zwiedzimy Wat Pho – wyjątkowy kompleks świątynny, w którym znajduje się 46-cio metrowej 

długości posąg leżącego Buddy. Następnie udamy się do Pałacu Królewskiego, na terenie 

którego znajduje się Świątynia Szmaragdowego Buddy. Wieczorem zjemy pożegnalną kolację 

w tradycyjnej tajskiej restauracji w okolicy Rambuttri. Nocleg w hotelu. 

 

18 dzień: Wieczorem wylot do Warszawy Bangkoku 

Rano udamy się na rejs łodzią po kanałach Bangkoku, a po południu wybierzemy się na 

ostatnie zakupy na Khaosan Road. Wieczorem wylatujemy do Warszawy (czas lotu ok. 15 

godzin – z przesiadką). 

 

19 dzień: Przylot do Warszawy 

Rano lądujemy w Warszawie i kończymy wyprawę. 
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• Uczestnik powinien posiadać paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu  
do Polski, z przynajmniej trzema wolnymi stronami oraz 2 zdjęcia do wiz wydawanych  
na granicy. 

• Uczestnik powinien zapoznać się z informacjami o obowiązujących przepisach 
paszportowych, wizowych i sanitarnych oraz o wymaganiach zdrowotnych w tym 
zalecanych szczepieniach ochronnych dostępnymi na stronach: 
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Tajlandii,THA.html,  
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Laotanska,Republika,Ludowo-Demokratyczna,LAO.html 
i https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Kambodzy,KHM.html. 

• Wyprawa nie jest dostępna dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. 

• Wyprawa jest dostępna dla osób ze znajomością języka angielskiego w stopniu 
przynajmniej podstawowym. 

 
 

 
 

• duży plecak ok. 50l 

• mały lekki plecak podręczny 

• wygodne buty i sandały 

• lekki polar/bluza 

• lekka kurtka przeciwdeszczowa/wiatrówka 

• lekka, przewiewna koszula z długim rękawem 

• lekkie długie spodnie 

• krótkie spodenki/sukienka itp. x2 

• bielizna, cienkie nakrycie głowy (chustka, czapka) 

• strój kąpielowy 

• ręcznik szybkoschnący 

• przybory higieniczne, chusteczki nawilżane 

• filtr przeciwsłoneczny (mocny) i okulary przeciwsłoneczne 

• telefon komórkowy 

• paszport, dokumenty i pieniądze (zabezpieczone przed wilgocią) + ksero paszportu  
(strony ze zdjęciem i z danymi) 

• podstawowe indywidualne lekarstwa i środki opatrunkowe (aspiryna, przeciwbólowe,  
na dolegliwości żołądkowe, plaster z opatrunkiem, bandaż elastyczny, gaziki nasączane 
spirytusem, gaziki jałowe) 

https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Tajlandii,THA.html
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Laotanska,Republika,Ludowo-Demokratyczna,LAO.html
https://polakzagranica.msz.gov.pl/Krolestwo,Kambodzy,KHM.html
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Kraj: Tajlandia, Laos, Kambodża 

Termin: 22 listopada – 10 grudnia 2019 

Czas trwania: 19 dni 

Liczba uczestników: od 5 do 7 osób (minimalna liczba uczestników 5 osób) 
 

Cena wyprawy: 7900 PLN 

Zaliczka: 1000 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia otrzymania Umowy) 
Należność główna: 6900 PLN (płatna w ciągu 3 dni od dnia potwierdzenia Wyprawy) 

Obejmuje: 

− przelot na trasie Warszawa – Bangkok – Warszawa, Bangkok – Wientian, Luang 
Prabang – Siem Reap, Siem Reap – Sihanoukville – Siem Reap, Siem Reap – Bangkok 
w samolotach rejsowych w klasie ekonomicznej (1 sztuka bagażu głównego + bagaż 
podręczny) 

− organizację wyprawy i opiekę przewodnika 

− ubezpieczenie KL i NNW 

− składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny w wysokości 13 PLN 
 

Koszty dodatkowe: 1000 USD 

Obejmują: 

− przejazdy lokalnymi środkami transportu publicznego 

− rejsy po Mekongu, w jaskini Konglor, na wyspę Koh Rong i w Bangkoku 

− 17 noclegów w guesthousach i hotelach (w pokojach dwuosobowych z łazienkami) wg 
Planu wyprawy 

− koszt wiz do Laosu i Kambodży 

− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Angkor, pałace królewskie, świątynie) 

Wyżywienie w trakcie wyprawy (ok. 15 USD/dzień) jest dodatkowo płatne. 
 
Organizator: Offtravel s.c. 
 ul. Jana Pawła II 19 
 99-400 Łowicz 

Przewodnik: Jakub Czajkowski 

Geograf i podróżnik. Od zawsze zafascynowany poznawaniem świata – 
najpierw na kartach książek, a potem wykorzystując każdą okazję do podróży. 
Od wielu lat wędruje z plecakiem po górskich ścieżkach Karpat i azjatyckich 
bezdrożach. Przeszedł Główny Szlak Beskidzki, drogę pamirską w 
Tadżykistanie oraz zdobywał szczyty Tien-szanu. Odkąd po raz pierwszy w 
Mongolii dosiadł konia, odkrywa w siodle dzikie pustkowia Azji Centralnej – 
mongolskie stepy i wysokogórskie przełęcze Tien-szanu. Przemierzał szlaki 
Tybetu, Indochin i dziewiczą syberyjską tajgę, ale uwielbia też wyszukiwać 
nieznane miejsca w Polsce. Od wielu lat jego ulubionym środkiem transportu 
jest rower. Pasjonuje się fotografią, dziką przyrodą i „aktywnym wypoczynkiem” 
– najlepiej na dystansie 100 km, z mapą i kompasem w dłoni. O swoich 
wyprawach często opowiada na prelekcjach podróżniczych. 

Kontakt: tel. +48 739 000 747 
 e-mail: wyprawy@offtravel.pl 
 www.offtravel.pl 

mailto:wyprawy@offtravel.pl
http://www.offtravel.pl/

