
Wycieczka do 

WIETNAMU i KAMBODŻY 
zwiedzanie i wypoczynek

I dzień - wylot z Polski   
Spotkanie na lotnisku Okęcie. Przelot z Warszawy do Hanoi z przesiadką w jednym z 
bliskowschodnich portów lotniczych.

II dzień - WIETNAM - przylot do Hanoi
Przylot do Hanoi. Transfer do hotelu, krótki odpoczynek. Zwiedzanie Hanoi One - Pillar 
Pagoda, Świątynia Literatury uważana za pierwszy uniwersytet w Wietnamie i Muzeum 
Historyczne. Jezioro Hoan Kiem, Świątynia Ngoc Son, kolacja, nocleg.

III dzień - WIETNAM - zatoka Ha Long
Śniadanie, poranna godzinna przejażdżka rikszami rowerowymi po starej części miasta, 
przejazd na Zatokę Ha Long, zaokrętowanie na statek, lunch, wypłynięcie na zatokę Ha 
Long słynącej z malowniczych formacji skalnych; wystające z morza góry, czyli wapienne 
ostańce, których jest ok. 3 tysięcy, tworzą unikalny krajobraz z licznymi zatoczkami, 
grotami, skalistymi wysepkami. Kolacja o zachodzie słońca, nocleg na statku.

IV dzień - zatoka Ha Long, Hoi An
Wczesna pobudka o 06:30 - ćwiczenia Tai Chi na statku, lunch w czasie rejsu powrotnego. 
Przejazd do Hanoi, kolacja. Przejazd nocnym pociągiem (wagony sypialne - przedziały 4-
osobowe) do Hue.

V dzień - WIETNAM – HUE
Przyjazd rano do Hue. Śniadanie, zwiedzanie Hue - dawnej stolicy Wietnamu: Twierdza 
Cesarska, Royal Palace, grobowiec Tu Duc Royal King Tomb, Królewskie Muzeum Sztuki. 
Czas wolny, przelot do Ho Chi Minh City, transfer do hotelu, zakwaterowanie, po południu 
rejs po Perfume River, wizyta w Minh Mang Tomb, Thien Mu Pagoda – najwyższa pagoda 
w Wietnamie, kolacja, nocleg.

VI dzień - WIETNAM –    Hoi An – wypoczynek 
Śniadanie, transfer do Hoi An – przejazd malowniczym wybrzeżem Pacyfiku przez Przełęcz
Hai Van (Ocean Chmur). Zwiedzanie Hoi An -  Stare Miasto wpisane na listę UNESCO, 
Most Japoński, Muzeum Ceramiki, zabytkowy dom Tan Ky. Zakwaterowanie w hotelu, 
kolacja, nocleg.



VII dzień - WIETNAM – wypoczynek w   Hoi An 
Śniadanie, dzień wolny, wypoczynek, plażowanie w Hoi An, kolacja, nocleg. 

VIII dzień - WIETNAM – wypoczynek w   Hoi An 
Śniadanie, dzień wolny, wypoczynek, plażowanie w Hoi An, kolacja, nocleg. 

IX dzień - WIETNAM - Hoi An, My Son, Da Nang - przejazd do Sajgonu
Śniadanie i przejazd do sanktuarium My Son Holy Land Królestwa Champa. Zwiedzanie 
pozostałości świątyń. Przejazd pociągiem do Sajgonu o godz.13.15, wagon sypialny - 
przedziały 4-osobowe, na trasie podziwianie wiejskich krajobrazów południowego Wietnamu.
Lunch-pakiet w pociągu.

X dzień - WIETNAM – Sajgon
Przyjazd do Sajgonu o 5.20. Śniadanie, zwiedzanie Sajgonu: architektura kolonialna – 
pozostałości francuskiej okupacji miasta, Muzeum Historii i Pozostałości Wojny, tętniące 
życiem śródmieście ze świątynią Thien Hau i rynkiem Binh Tay. Zdjęcia przy Katedrze 
Notre Dame, Poczcie Głównej i Ratuszu. Zakwaterowanie w hotelu, odpoczynek. 
Obiadokolacja, nocleg. Dla chętnych wieczorny spacer po mieście.

XI dzień – WIETNAM - Sajgon, delta Mekongu
Śniadanie, przejazd do Vinh Long – pływający market Cai Be, Hoa Binh Phuoc Island, 
wizyta w lokalnych domach rolników, spotkanie z gospodarzami – zapoznanie się ze sztuką 
uprawiania bonsai, produkcji ceramiki, papieru ryżowego, cukierków kokosowych. Powrót 
do hotelu w Sajgonie. Kolacja, nocleg.

XII  dzień - WIETNAM – Sajgon, Cu Chi, KAMBODŻA – Phnom Penh
Śniadanie, wycieczka do tunelów Cu Chi - liczących ok. 200 km - symbolu walki 
Vietcongu z obcymi wojskami podczas wojny wietnamskiej. W ręcznie wykopanych 
tunelach, na wielu poziomach znajdowały się sypialnie, szkoły, szpitale. Dalsza podróż do 
Kambodży. Przekroczenie granicy - zmiana autokaru. Przyjazd do hotelu w Phnom Penh. 
Kolacja, nocleg.

XIII dzień - KAMBODŻA - Phnom Penh
Śniadanie, zwiedzanie miasta: Pałac Królewski ze Srebrną Pagodą, Raung Damrei, Muzeum
Narodowe. Transfer autobusem do Siem Reap z postojem na Skun Market (owoce, jadalne
żółwie, wielkie pająki). Kolacja, nocleg w Siem Reap.  

XIV dzień - KAMBODŻA - Angkor Wat
Śniadanie, zwiedzanie Angkor Wat: Wschodnia Brana Angkoru, Bayon, Bakseichamkrong,
Baphun i świątynia Ta Prohm (z drzewami), Taras Króla Trędowatego, Elephant Terrace. 
Powrót do hotelu na obiadokolację, odpoczynek na basenie hotelowym. Wieczorem 
zwiedzanie Angkor Wat i podziwianie zachodu słońca ze wzgórza Phenom Beng. Powrót do
hotelu na nocleg.



XV dzień - pływająca wioska jezioro Tonle Sap, powrót do Phnom Penh
Śniadanie, przejazd nad jezioro Tonle Sap – wycieczka łodzią po jeziorze, zwiedzanie 
pływającej wioski, szkoły, kościoła, farmy krokodyli i świń. Przejazd do Phnm Penh. 
Kolacja. Odlot z Phnom Penh do Polski przez jeden z bliskowschodnich portów lotniczych.

XVI dzień - powrót do Polski  
Przelot do Warszawy. 

Cena  =   6.500 zł + 1.000 USD

TERMINY (I - IV 2021)

Cena obejmuje:
- zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych, hotele 3* i 4*,
- posiłki wg. programu (napoje nie są wliczone w cenę posiłków, w większości hoteli nieodpłatnie 
serwuje się wodę niegazowaną lub jedną szklankę innego napoju),
- transfery autokarowe klimatyzowanymi autokarami wg programu,
- opiekę pilota na cała trasę i lokalnych przewodników z językiem angielskim,
- 2 przejazdy nocnymi pociągami (miejsca sypialne w Wietnamie),
- ubezpieczenie - pakiet ubezpieczeniowy (koszty leczenia 80.000 zł, następstw nieszczęśliwych 

wypadków 20.000 zł, bagaż 800 zł)

Cena nie obejmuje: 
- opłat wizowych: Wietnam 25 USD + 30 USD promesa, 30 USD Kambodża
- wstępów do zwiedzanych obiektów i innych kosztów programowych - 80 USD  
- wycieczek fakultatywnych (dzień wolny w Hoi An – opłata za wstęp na Starówkę 10 USD)
- zwyczajowych napiwków dla lokalnych przewodników, kierowców ok. 70 USD/os
- napojów do posiłków, pamiątek i innych wydatków w charakterze osobistym
- dojazdu do lotniska w Warszawie 
- ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 2.5% - 3% od ceny imprezy
- ubezpieczenia od chorób przewlekłych
Uwaga - Powyższy program jest programem ramowym i kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

ORGANIZATOR: 

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

tel. 33 81 19 550

tel. 502 351 876

www.polan-travel.com.pl

http://www.polan-travel.com.pl/
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