
 

INDOCHINY - tajemnicza Azja - Tajlandia, Laos, KambodŜa , Wietnam   

 
KLUBOWICZE- zniŜka 5 %  Wyprawa  jest autorskim programem Supertrampa. 
Zapisy do miesiąca przed wyjazdem lub do wyczerpania wolnych miejsc.  
 

INDOCHINY -  Wspaniałe stare 
kultury piękna architektura, aŜ 
nadto tętniące Ŝyciem miasta, 
uśmiechnięci ludzie, białe plaŜe, 
przepyszna kuchnia... - zapraszamy 
do podróŜy po Indochinach. 
PodróŜ rozpoczniemy w 
Bangkoku, jednym z najlepiej 
rozwiniętych miast Azji 
Południowo-Wschodniej. Stare, 
przepiękne waty (świątynie), a 
kawałek dalej nowoczesne 
wieŜowce. To właśnie Bangkok, 
wyjątkowe połączenie tradycji i 
nowoczesności. Z Bangkoku 
jedziemy na północ do Chiang 

Mai, miasta świątyń. Znajduje się ich tu kilkaset ale my odwiedzimy tylko te najwaŜniejsze. Przez góry 
Północnej Tajlandii dotrzemy do malutkiej wioski Chiang Khong, gdzie przekroczymy granice z 
Laosem. Ten do niedawna zamknięty kraj, dziś kusi turystów pięknem krajobrazów i gościnnością 
mieszkańców. Okrętujemy się na łódź, czas na relaks, odpoczynek i podziwianie widoków. Cały czas 
towarzyszyć nam będą porośnięte gęstym lasem stoki, łagodnie opadające do Mekongu. Co kawałek 
malutkie urokliwe wioski zbudowane na palach i dzieciaki machające z brzegu. Noc spędzimy w 
Pakbeng. Kolejnym miejscem na trasie jest Luang Prabang. Przepiękne połoŜone u zbiegu Mekongu i 
Nam Khong, wpisane na listę UNESCO, z licznymi świątyniami, nocnym bazarem, urokliwymi 
restauracyjkami nad brzegiem rzeki i uśmiechniętymi mieszkańcami - to wszystko sprawia, Ŝe z Luang 
Prabang nie chcę się wyjeŜdŜać. Droga do Van Vieng, kolejnego miasteczka na trasie naszej podróŜy 
wiedzie przez piękne góry. Van Vieng to centrum aktywnego wypoczynku w Laosie, pojeździmy na 
rowerach po okolicy, albo spłyniemy na dętkach po rzece, pobawimy się w speleologów. Z Van Vieng 
przejedziemy do stolicy Vientian, tu szybkie zwiedzanie najwaŜniejszych miejsc w mieście, Wat Si 
Saket, Patuxai, poŜegnalny obiad w restauracji nad Mekongiem i lecimy do Wietnamu.Hanoi to 
pierwszy punkt programu. Zgiełk, hałas, ciasne, gwarne uliczki starego miasta i niesamowita atmosfera 
to cechy Hanoi. Odwiedzimy m. in. Mauzoleum Ho Chi Minha, miejski targ, katedrę Św. Józefa. Z 
Hanoi udamy się nad Zatokę Ha Long. Rejs statkiem pośród rozsianych na szmaragdowym morzu 
wapiennych skałek robi niesamowite wraŜenie. Wracamy do Hanoi skąd pojedziemy do starej stolicy 
Wietnamu - Hue z wspaniałym Zakazanym Miastem i grobowcami królewskimi, później pojedziemy do 
uroczego małego miasteczka - Hoi An i tam po krótkim odpoczynku wyruszymy w podróŜ do Sajgonu, 
znanego dziś jako Ho Chi Minh City. Kolonialna zabudowa pozostawiona przez Francuzów miesza się 
tu z wietnamskim kolorytem. Wybierzemy się na wycieczkę do Cu Chi, by zobaczyć słynny system 
podziemnych tuneli Viet Congu, uŜywane podczas wojny wietnamskiej. W drodze do KambodŜy 
odwiedzimy, jeden z największych terenów rolniczych na świecie - deltę Mekongu, popłyniemy 

 



wielkimi kanałami, odwiedzimy plantacje kokosów. Nowy kraj, nowe wyzwania - KambodŜa, 
pierwszym miejscem jest stolica kraju Phnom Penh. Odwiedzimy Srebrną Pagodę, Pałac Królewski oraz 
miejsca przypominające smutną historię reŜimu Pol Pota - Muzeum Ludobójstwa oraz Pola Śmierci.  Z 
Phnom Penh jedziemy do Angkor - ruin Imperium Khmerów uznawanych za cud świata. Zagubimy się 
w pozostawionej dŜungli świątyni Ta Promh, będziemy podziwiać wyszukane detale architektoniczne 
Bayonu i ogrom Angkor Wat. Wrócimy do Bangkoku by przy zimnym piwie i pysznym smaŜonym 
makaronie Pad Thai zacząć wspominać Indochiny. 

 
 

PROGRAM: 
 

1 DZIEŃ 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Bangkoku przez jeden z portów europejskich. 
2 DZIEŃ 
Przylot do Bangkoku. Zakwaterowanie w dzielnicy globtroterów, w okolicy Khao San. Odpoczynek, masaŜ tajski 
lub szwedzki, a wieczorem szybko zaaklimatyzujemy się podczas imprezy zapoznawczej w jednym z barów na 
Khao San. Nocleg. 
3 DZIEŃ 
Zwiedzanie najwaŜniejszych miejsc Bangkoku: Pałac Królewski ze złotym i szmaragdowym Buddą (ok. 13 USD), 
Wat Po z leŜącym Buddą (ok. 3 USD), wycieczka łodziami po kanałach Thonburi (ok. 5-6 USD)- gdzie toczy się 
normalne Ŝycie na wodzie Powrót w okolicę Khao San gdzie na dziesiątkach stoisk moŜna spróbować specjałów  
kuchni tajskiej oraz "turystycznych" ciekawostek- smaŜone larwy czy karaluchy. Po południu  przejazd autobusem 
nocnym do Chiang Mai - górskiego centrum Tajlandii. 
4 DZIEŃ 
Zakwaterowanie, odpoczynek, zwiedzanie Chiang Mai: Wat Chedi Luang, Wat Chiang Man. Podziwiając wspaniałe 
górskie krajobrazy przejazd na świętą górę - Doi Suthep ze wspaniała świątynia Wat Phra That Doi Suthep (ok. 3 
USD) . Powrót do Chiang Mai, wieczorna kolacja w lokalnej knajpce. Nocleg. 
5 DZIEŃ 
Rano przejazd do sennego granicznego miasta z Laosem - Chiang Khong, w po drodze przejazd przez górskie 
rejony osławionego "Złotego Trójkąta" u zbiegu granic Tajlandii, Laosu i Birmy. W Chiang Khong zakwaterowanie 
w hotelu, wieczorny spacer uśpionymi bulwarami nad Mekongiem. Nocleg. 
6 DZIEŃ 
Przekroczenie granicy tajsko-laotańskiej, zakupy i zaokrętowanie na łódź, którą będziemy płynąć 2 dni w dół 
Mekongu, podziwiając krajobrazy, a czasami zabierać pasaŜerów z osad wzdłuŜ rzeki. 
Późnym popołudniem dopłynięcie do połoŜonej w połowie drogi  wioski Pakbeng. Nocleg w skromnym 
guesthousie. Po zakwaterowaniu odpoczynek i spacer po wiosce. Dla chętnych masaŜe, sauna ziołowa, a 
wieczorem kolacja i impreza nad Mekongiem. Nocleg. 
7 DZIEŃ 
Kontynuacja rejsu Pakbeng- Luang Prabang (ok. 8 h) Po drodze mijamy świątynię wykutą w skale - Pak Ou. Po 
południu dopływamy do celu. Zakwaterowanie, spacer po mieście wpisanym na listę dziedzictwa kulturalnego 
UNESCO. 
8 DZIEŃ 
Największa atrakcja Laosu - Luang Prabang: zwiedzanie pięknych świątyniach min: Wat Xieng Thong, Wat 
Wisunalat, Phu Si, Pałacu Królewskiego.  Wycieczka i zwiedzanie przepięknych wodospadów - zaleŜy od stanu 
wody  - (ok. 7 USD)  Kolacja w jednej z uroczych restauracji nad Mekongiem. Nocleg. 
9 DZIEŃ 
Przejazd bardzo malowniczą drogą do miasteczka Vang Vieng przez przepiękne góry i wioski środkowego Laosu, 
zakwaterowanie, zachód słońca nad rzeką Xong, a wieczór w jednym z licznych klubów i barów Vang Vieng. 
Nocleg. 
10 DZIEŃ 
Dla chętnych spływ górską rzeką Xong kajakami lub pontonami , pływanie na dętkach po jaskiniach (ok. 10 USD), 
lub krótki treking z przejaŜdŜką na rowerach (ok. 4 USD) po okolicznych wioskach, do wyboru. Nocleg. 
11 DZIEŃ 
Rano przejazd do Vientian - stolicy Laosu, 4-godzinne zwiedzanie miasta, po którym poruszamy się busem, min: 
Wielka Stupa, Patuxai, Wat Si Saket. Wieczorem przelot do Hanoi, zakwaterowanie i wieczorna kolacja na starym 
mieście. Nocleg. 
12 DZIEŃ 



Wyjazd nad zatokę Halong i rejs statkiem po zatoce wpisanej na listę UNESCO. Podczas rejsu po najpiękniejszej 
zatoce Wietnamu: zwiedzanie jaskiń, wiosek na wodzie rozsianych miedzy tysiącami wysepek krasowych, jeśli 
pogoda pozwoli moŜliwość kąpieli w morzu. Nocleg na łodzi 
13 DZIEŃ 
C.d. rejsu po zatoce Halong, zwiedzanie wiosek na wodzie, w których ludzie Ŝyją od pokoleń, zakupy u rybaków 
"frutti di mare", pereł. Wieczorem powrót do Hanoi, krótki odpoczynek, wyjście na miasto, nocleg. 
14 DZIEŃ 
Zwiedzanie Hanoi - gwarnej i bardzo ruchliwej stolicy Wietnamu: Ngoc Son Temple, Mauzoleum Ho Chi Minha (z 
zewnątrz), One Pillar Pagoda, Świątynia Literatury, Katedra. Nocny przejazd do Hue. 
15 DZIEŃ 
Wcześnie rano przyjazd do Hue – dawnej stolicy Wietnamu, zostawiamy bagaŜe w hotelu. Krótki odpoczynek. 4 
godzinne zwiedzanie Hue: Odwiedzimy pagodę Thien Mu (ok. 5 USD),  jeden z grobowców cesarzy dynastii 
Nguyen (ok. 4 USD),  Zakazane Miasto (ok. 3 USD). Po zwiedzaniu przejazd do najbardziej urokliwego miasteczka 
Wietnamu -  Hoi An. Zakwaterowanie i nocleg. 
16 DZIEŃ 
Rano zwiedzanie Hoi An, wypoŜyczamy rowery lub riksze i zwiedzamy Stare Miasto (wpisane na listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturalnego UNESCO). Po południu do wyboru: 5 km przejazd nad Morze południowo-chińskie, 
kąpiel i plaŜowanie, lub dla chętnych wycieczka do ruin Czamów w My Son (ok. 10$). Wieczorem wyjazd do 
Sajgonu. Nocny przejazd. 
17 DZIEŃ 
Ok 18.00 przyjazd do Sajgonu, w którym poczujemy się jak w wielkim tyglu. Zakwaterowanie odpoczynek oraz 
przejaŜdŜka rikszami po mieście. Wieczór w jednym z barów dla globtroterów. Nocleg w Sajgonie. 
18 DZIEŃ 
Wyjazd do Cu Chi Tunnels - podziemne miasto Viet Congu z czasów wojny wietnamskiej, przejście jednym z 
tuneli, dla chętnych moŜliwość strzelania z AK47 lub M16 - oraz zwiedzanie Wielkiej Świątyni Kaodaistycznej: 
eklektyczny zbiór róŜnych religii Konfucjanizmu, Taoizmu, Hinduizmu, Chrześcijaństwa, Islamu, i wietnamskiego 
szamanizmu (w której świętymi są min. W.Churchill, Charlie Chaplin) (w sumie ok. 13 USD). Po południu powrót 
do Sajgonu i zwiedzanie miasta: katedra, hotel Rex, Pałac Reunifikacji. Nocleg. 
19 DZIEŃ 
Rejs statkiem i łodziami po delcie Mekongu (wizyta na plantacji ananasów i kokosów, ferma węŜy, pływanie 
czółnami przez liczne kanały delty). Powrót do Sajgonu, wieczorem poŜegnanie Wietnamu. Nocleg. 
20 DZIEŃ 
Rano przejazd autobusem do Phnom Penh,  przekroczenie granicy wietnamsko-kambodŜańskiej. Zakwaterowanie 
i wieczorny spacer po mieście, nocleg. 
21 DZIEŃ 
Zwiedzanie Phnom Penh - stolicy KambodŜy (ok. 10 USD), wizyta na Polach Śmierci pod Phnom Penh, Muzeum 
Tuol Sleng (S 21), główne więzienie reŜimu Czerwonych Khmerów - miejsce kaźni przeciwników Pol Pota, Pałac 
Królewski, Srebrna Pagoda, Wat Phnom, Monument Niepodległości, zakupy na Russian Market. Kolacja - moŜna 
spróbować francuskich przysmaków w azjatyckim stylu (ślimaki, Ŝabie udka, pająki, larwy, pasikoniki itp.). Nocleg. 
22 DZIEŃ 
Przejazd  do miasta Siem Rep będącego bramą do ogromnego kompleksu khmerskich ruin Angkor. 
Zakwaterowanie, wieczorny spacer po mieście, nocleg. 
23 DZIEŃ 
Całodzienne zwiedzenie Angkor. Odwiedzimy najsłynniejsze świątynie:  Angkor Wat, Ta Phrom, Bayon, oraz kilka 
mniejszych ukrytych w dŜungli z dala od szlaków turystycznych (25 USD). Wieczorem poŜegnanie KambodŜy 
Nocleg. 
24 DZIEŃ 
Przejazd busem przez KambodŜę (mijając wioski i miasteczka wśród niekończących się pól ryŜu do Poi Pet), 
przekroczenie granicy tajskiej, wieczorem przyjazd do Bangkoku, zakwaterowanie, wieczorem impreza poŜegnalna 
na Khao San. Nocleg. 
25 DZIEŃ 
Wylot do Polski. Wieczorem przylot do Warszawy. 
  
* W powyŜszym programie mogą nastąpić korekty - w zaleŜności np: od rozkładu jazdy komunikacji lokalnej i 
innych czynników zewnętrznych (pogoda, sytuacja polityczna itp.) - pozostające w gestii pilota. * - W nawiasach 
podano waŜniejsze koszty wstępów i opłat fakultatywnych, są to ceny orientacyjne i mogą ulec zmianie. 
 
 



 
W CENIE WYCIECZKI:  
- opłaty wizowe Wietnam (ok. 4 tygodnie  przed wyjazdem naleŜy  dostarczyć do biura 3 kolorowych zdjęć do 
wiz, i paszport waŜny m.in. 12 miesięcy z 4 wolnymi stronami), 
- opieka pilota – przewodnika, 
- przeloty Warszawa - Bangkok - Warszawa, Vientian - Hanoi,  
- ubezpieczenie NW i KL do 15 000 EURO, 
- transport: lokalne autobusy, pociągi, busy, taxi itp.,  
- noclegi: hotele/guest hous'y, ( pokoje 2,3 osobowe).  
 
WE WŁASNYM ZAKRESIE:  
- wyŜywienie, bilety wstępu, fakultatywne wycieczki, riksze, rowery, wiza do Laosu i KambodŜy (w sumie min. 450 
USD) 
   
DODATKOWE INFORMACJE:  
   - szczepienie nie są obowiązkowe lecz zalecane: Ŝółtaczka A i B, błonica tęŜec, polio, dur brzuszny,  
- profilaktyka antymalaryczna, /ryzyko zaraŜenia niewielkie/ 
- grupa 11 osób,  
- szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu omawiane są w biurze, e-mailem:   info@supertramp.pl lub na 
spotkaniu z pilotem ok. 7-14  dni przed wyjazdem. 
 
 

 

 

 
 

 
 * **  POZWÓL PORWAĆ SIĘ WICHROM PRZYGODY  * * *   

 
 


