
Kambodża - mały kraj z wielką duszą(18-11-2017 -
01-12-2017)
Cena: 8500 PLN

Wyprawa do Kambodży to jak cofnięcie się w czasie. To kraj kontrastów - bieda obok pięknych willi,
analfabetyzm, ale także wspaniałe zabytki z XII w., nieskażona natura, pyszne jedzenie,
wielowiekowa kultura khmerska, która teraz jest przez mieszkańców Kambodży odkrywana na nowo.
To, niestety, także niechlubna spuścizna po Czerwonych Khmerach - Kambodża to nadal jeden z
najbardziej zaminowanych krajów na świecie. Wbrew tym wszystkich trudnościom i nieszczęściom,
ludzie w Kambodży są bardzo przyjaźni, sympatyczni i serdeczni.
Kambodża oferuje także dziewicze plaże przy Sihanoukville i na okolicznych wyspach. Nurkowanie
jest tu nadal pionierskie, bez tłumów pod wodą takich, jak w pobliskiej Tajlandii. Miejsca nurkowe są
zróżnicowane, poza dziennymi wypłynięciami na dwa nurkowania jest także możliwość wykupienia
namiastki safari, z jednym noclegiem na pokładzie skromnej łodzi. Opcja ta to okazja do odwiedzenia
nurkowisk przy najbardziej oddalonych od brzegu wyspach, takich jak Koh Tang, Koh Prins czy Koh
Rong Saloem.
Do Kambodży trzeba pojechać, póki jeszcze nie została zadeptana, dlatego wybierzcie się tam z
nami!

Zakwaterowanie w 4* hotelach:
Damrei Angkor Hotel**** (Superior) w Siem Reap (3 noce)
Moon Julie Hotel**** (Deluxe) w Sihanoukville (6 nocy)
Chambok – noclegi u gospodarzy (1 noc)
Juliana Hotel**** (superior) w Phnom Penh (2 noclegi)

UWAGA: nie jest znany rozkład lotów na listopad 2017. 

Ramowy program wyjazdu:

Dzień 1, 18. listopada 2017 (sobota)
Spotkanie na Lotnisku Chopina w Warszawie z pilotem Scuba Travel 2 godziny przed planowym
wylotem. Odebranie dokumentów podróży, przejście przez kontrolę bezpieczeństwa i kontrolę
paszportową. Przelot do Siem Reap z jedną lub dwoma przesiadkami.

Dzień 2., 19 listopada 2017 (niedziela) – obiad, kolacja
Przed południem planowany przylot do Siem Reap, spotkanie z przewodnikiem i przejazd do hotelu,
zameldowanie i czas na odświeżenie się (pokoje dostępne od godz. 14:00).

Siem Reap, jeszcze niedawno opustoszałe i mało znane miasteczko, dziś rozwija się w zawrotnym
tempie. To właśnie w jego pobliżu znajdują się ruiny historycznej stolicy Kambodży - Angkoru.
Obiad w hotelowej restauracji.
Po południu przejedziemy do oddalonego o 15 km od Siem Reap miejsca zwanego Rolous. Uważa się,
że było to pierwsze miasto wybudowane przez królów Angkoru (VIII – IX wiek) i składało się z trzech
głównych świątyń: Bakong, Lolei oraz PreahKo. Piękną scenerię tworzą pola ryżowe i palmy. Chętni
będą mogli skorzystać z przejażdżki powozami ciągniętymi przez krowy (dodatkowo płatne). 
Wieczorem czekać na nas będzie lot balonem, z którego obserwować będziemy zachód słońca nas
zielonymi lasami, wioskami i polami ryżowymi otaczającymi kompleks świątynny Angkor.
Kolacja w wyśmienitej lokalnej restauracji Chef D’ Angkor.
Nocleg w Siem Reap.

http://www.damreiangkorhotel.com/
http://www.moonjuliehotel.com/
http://www.julianahotels.com/


Dzień 3., 20 listopada 2017 (poniedziałek) – śniadanie, lunch box, kolacja
Po śniadaniu w hotelu wyruszymy rowerami na całodniowe zwiedzanie kompleksu świątynnego w
Angkor, który jest jedną z najważniejszych i najwspanialszych atrakcji archeologicznych świata. Ten
przy okazji największy na świecie (400 kilometrów kwadratowych) kompleks świątynny (prawie tysiąc
świątyń) był między IX, a XV wiekiem stolicą (a konkretnie kilkoma kolejnymi stolicami) wspaniałego
Imperium Khmerskiego. Prawdopodobnie, w XI wieku, liczący milion mieszkańców Angkor był
największym miastem ówczesnego świata. Z niewyjaśnionych do dzisiaj przyczyn, w XV miasto
zostało całkowicie wyludnione, opuszczone przez jego mieszkańców i na kilkaset lat zapomniane.
Dopiero w 1860 roku europejski badacz zupełnie przypadkiem natknął się na wspaniałe ruiny
zagubione w środku dżungli i oddał je ponownie światu. Angkor został umieszczony przez UNSECO na
Liście Światowego Dziedzictwa.
Rozpoczniemy zwiedzanie od południowej bramy – Angkor Thom. Ta część kompleksu słynie z wielu
ogromnych rzeźb przedstawiających ludzkie twarze. Zobaczymy m.i.: świątynię Bayon, Phimeanakas,
Taras Słonia, Taras Króla Lepera i dżunglę, gdzie powstawał film „Tomb Raider” z Angeliną Jolie.
Kolejną świątynią wartą odwiedzenia jest Ta Prohm. Odwiedzimy wiele architektonicznych cudów
Angkoru – galerie, biblioteki, pawilony.
Wieczorem zrelaksujemy się podczas masażu ciała/stóp (dodatkowo płatne).
Kolacja w lokalnej restauracji i nocleg w Siem Reap.

Dzień 4., 21 listopada 2017 (wtorek) – śniadanie, obiad
Po śniadaniu przejedziemy tuk-tukami (2os./tuk-tuk) do pływającej wioski Chong Kneas (ok. 10 km.
od Siem Reap). Przesiądziemy się tam do tradycyjnych drewnianych łódek, by następnie wypłynąć
nimi na  jezioro Tonle Sap, które jest największym naturalnym zbiornikiem wodnym w Kambodży.
Będziemy mijać pływające domy, targi, zakłady rzemieślnicze, łódki rybackie. Zanim wrócimy do
hotelu, odwiedzimy jeszcze centrum „Artystów Angkoru”, którzy tworzą rzeźby, malowidła i inne
wyroby w ramach projektu zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich. Powrót wieczorem do
hotelu.
Nocleg w Siem Reap. 

Dzień 5., 22 listopada 2017 (środa) – śniadanie, obiad
Po wczesnym śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Sihanoukville (czas lotu 1 h).
Obiad w lokalnej restauracji.
Sihanoukville jest najpopularniejszym kambodżańskim kurortem plażowym. W samym miasteczku
jest kilka przyzwoitych, piaszczystych plaż, z parasolami i knajpkami nad samym brzegiem. Za
niewielką kwotę można się dodatkowo wybrać na rajd po okolicznych tropikalnych wysepkach (na
przykład Koh Rong), które gwarantują jeszcze lepsze warunki do plażowania i snorkelingu.
Nocleg w Sihanoukville.

Dzień 6-10., 23-27. listopada 2017 (czwartek – poniedziałek) – śniadania
Czas na odpoczynek. Możliwość wybrania się na całodniowy rejs lub nurkowania (dodatkowo płatne).

Dzień 11., 28 listopada 2017 (wtorek) – śniadanie, obiad, kolacja
Po śniadaniu przejazd do Chambok – wioski, gdzie lokalna społeczność prowadzi bazę noclegową i
oferuje możliwość uczestniczenia w życiu mieszkańców Kambodży. Po przyjeździe zostaniemy
powitani przez przewodnika, który opowie nam o historii wioski i codziennym życiu jej mieszkańców.
Następnie poznamy rodziny, które będą nas gościć.
Po obiedzie w „Restauracji Kobiet” odwiedzimy pobliskie wioski, spotkamy ich mieszkańców,
porozmawiamy. Miejscowe kobiety nauczą nas tworzyć tradycyjne wyroby (bransoletki, naszyjniki)
przy użyciu naturalnych materiałów. Przejedziemy traktorem do miejsca, skąd roztacza się wspaniały
widok na okolicę. W drodze powrotnej będziemy mogli wykąpać się w rzece.
Można zobaczyć, jak wytwarza się wino ryżowe, udać się na wycieczkę rowerową. Mali Khmerowie
pokażą nam swój tradycyjny taniec.  
Wspólna kolacja, a następnie nocleg w domach gościnnych. 

Dzień 12., 29 listopada 2017 (środa) – śniadanie, obiad



Po śniadaniu wsiądziemy do wozów ciągniętych przez woły (1,5 km), a następnie przejdziemy pieszo
przez las. W ciągu 3-godzinnego spaceru zobaczymy 3 wodospady, jaskinię z nietoperzami, poznamy
tamtejszą przyrodę.  Powrót do wioski również wozami. 
Obiad w Chambok, pożegnanie z gospodarzami i przejazd do Phnom Penh. Zatrzymamy się przy
„Polach Śmierci”. Jest to miejsce, gdzie dokonano brutalnego mordu ponad 17 tysięcy cywilów.
Zobaczymy również Muzeum Ludobójstwa.
Następnie przejedziemy na Phsar Tuol Tom Pong (Rosyjski targ), gdzie oprócz pamiątek można kupić
również inne produkty po rozsądnych cenach (rękodzieła, ubrania, biżuterię). Nazwa targu bierze się
stąd, że w latach 80. XX wieku głównymi kupującymi byli właśnie Rosjanie.
Przejazd do Phnom Penh, zakwaterowanie w hotelu.

Dzień 13., 30 listopada 2017 (czwartek) – śniadanie, obiad, kolacja
Phnom Penh jest całkiem dużym, bardzo chaotycznym miastem, pełną życia stolicą Kambodży.
Kolonialna zabudowa, niezliczone bazary, nadrzeczne promenady, świątynie, muzea oraz Pałac
Królewski mogą zapewnić zajęcie na wiele dni.
Po śniadaniu wyruszymy na wycieczkę tuk-tukami, by zwiedzić Pałac Królewski wybudowany przez
króla Norodom w roku 1866, Srebrną Pagodę. Odwiedzimy również Wat Phnom, która jest
najbardziej wyróżniającą się świątynią w Phnom Penh. Po obiedzie czas wolny na zakupy.
Wieczorem wybierzemy się na rejs po 4 rzekach (od Mostu Przyjaźni Japońskiej do wyspy Koh Pich,
częściowo po Mekongu). Podczas rejsu przystawki, nielimitowane napoje, kolacja grillowana i
francuskie wina). Po rejsie możemy spróbować szczęścia w kasynie Naga (jedynym legalnym w
Phnom Penh). Zobaczymy, czy zaczynając od kuponu 10$, opuścimy kasyno z pierwszym milionem.  
Nocleg w Phnom Penh.

Dzień 14., 1 grudnia 2017 (piątek)
Po śniadaniu transfer na lotnisko i wylot do Warszawy.

Cena: 8500,00 PLN/osoba

W cenie:

bilet lotniczy na trasie: Warszawa – Siem Reap oraz Phnom Penh – Warszawa do kwoty
3400,00 PLN/osoba
ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu
opiekę polskojęzycznego pilota podczas całego wyjazdu
wszelkie transfery klimatyzowanym komfortowym busem oraz wycieczki, rejsy wg programu
oraz bilet lotniczy z Siem Reap do Sihanoukville
usługi anglojęzycznego przewodnika
zakwaterowanie w hotelach 4* oraz 1 nocleg w domu gospodarzy wg opisu w pokojach 2-os.
ze śniadaniami
realizację programu zwiedzania wraz z biletami wstępu
7 obiadów i 4 kolacje
opłaty i podatki lokalne
wodę mineralną oraz wilgotne chusteczki w trakcie przejazdów
lot balonem

Dodatkowe opłaty:

wiza do Kambodży ok. 30 USD/os.
nurkowanie - 500,00 USD/osoba za 5 dni nurkowych (z własnym sprzętem) lub 525,00 USD



osoba za 5 dni nurkowych bez własnego sprzętu), z czego 2 dni na łodzi liveaboard (w sumie
12 nurkowań); można na 1 noc wymeldować się z hotelu i otrzymać zwrot 25,00 USD/osoba.
UWAGA: łódź mieszkalna nie jest luksusowa, śpi się na pokładzie, zapewniane są materace,
prześcieradła i koce, prysznice ze słodka wodą, WC; w cenie 3 posiłki, przekąski, owoce,
napoje bezalkoholowe. Naszym zdaniem, to najlepsza opcja na nurkowanie w tej okolicy.

wydatki osobiste
pozostałe posiłki

napoje do posiłków
masaż
napiwki dla przewodnika i kierowcy.

SCUBA TRAVEL – PROFESSIONAL INCENTIVE
UL. STOCZNIOWCÓW 9, 03-982 WARSZAWA

EMAIL:
info@scubatravel.com.pl, http://www.scubatravel.com.pl
info@proincentive.pl, http://www.proincentive.pl

TEL.: (+4822) 646 98 43, FAX: (+4822) 646 98 41
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