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Drodzy Państwo, 

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce katalog
„Azja”, będący efektem wielotygodniowej pracy, mającej na
celu przygotowanie najszerszego wachlarza ofert. 

Znajdą w nim Państwo starannie wyselekcjonowane
hotele o różnych standardach oraz propozycję wycieczek
objazdowych. Katalog zabierze Państwa w takie miejsca
jak Tajlandia, Malezja, Filipiny, Indie, Wietnam, Korea Po-

łudniowa, Laos, Kambodża, Myanmar, Malediwy, Sri Lan-
ka oraz Japonia. 

Nowością w katalogu są propozycje zabiegów SPA,
Ayurveda w Indiach, pakiety golfowe, nurkowanie a tak-
że możliwość organizacji podróży poślubnych. Mając na
uwadze nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie
sprzedaży ofert egzotycznych, możecie Państwo wierzyć,
iż wybraliśmy do katalogu najbardziej optymalne propo-
zycje. 

Jesteśmy przekonani, iż poprzez ten katalog skłonimy
Państwa do spędzania wymarzonego urlopu w najodleglej-
szych zakątkach świata. 

Życzymy Państwu niezapomnianych wrażeń, dużo słoń-
ca i ekscytujących przygód. 

Z poważaniem, 
Artur Matiaszczyk 

Prezes Zarządu Konsorcjum Polskich Biur Podróży

Trade & Travel Company

ODKRYJ
Z NAMI 

AZJĘ

www.twojepodroze.com.pl
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KILKA SŁÓW
O NAS
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Kim jesteśmy? Jesteśmy jednym z wiodących, Polskich touroperatorów, którzy spełniają najbar-
dziej „egzotyczne marzenia” Klientów. Posiadamy w swojej ofercie około 100 kierunków egzo-
tycznych, a w naszych propozycjach można znaleźć zarówno imprezy pobytowe, jak i objazdo-
we. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1988 roku, a więc możemy się pochwalić 20- letnim do-
świadczeniem z zakresu organizacja imprez turystycznych na całym świecie. Dzięki stałej współ-
pracy ze renomowanymi liniami lotniczymi, zagranicznymi biurami podróży (touroperatorami),
a także z wieloma firmami związanymi z branżą turystyczną intensywnie rozszerzaliśmy wachlarz
proponowanych ofert, a to wszystko po to, aby nasi Klienci mogli spędzić urlop w najbardziej eg-
zotycznych miejscach świata. Zajmujemy się również realizacją wyjazdów dla Firm na targi, misje
gospodarcze, imprezy targowe. Posiadamy system rezerwacji hoteli, samochodów oraz rejsów na
całym świecie http: //rezerwacje. twojepodroze. com. pl. Oznacza to, że nasza oferta jest w sta-
nie zadowolić nie tylko „tradycyjnych” Turystów, ale także Klientów Biznesowych. 

Bilans naszej działalności. O naszym profesjonalizmie świadczy kilkuset tysięcy Turystów oraz
wiele Firm, którzy wrócili ze swoich podróży zadowoleni. Powierzając nam regularnie co roku
swoje plany wakacyjne, mobilizują nas jednocześnie do otwartej i ekspansywnej polityki organi-
zacji imprez, nastawionej na ciągłe szukanie nowości, podnoszenie jakości naszych ofert. Nasze
wieloletnie doświadczenie w sprzedaży imprez turystycznych spotkało się z uznaniem Klientów,
niezależnych organizacji zajmujących się oceną działalności organizatorów turystyki, a także gre-
mium specjalistów rokrocznie oceniających najlepsze polskie firmy pod kątem jakości i profesjo-
nalizmu. Możemy pochwalić się takimi nagrodami jak: kilkakrotnie przyznany Hit Lata (ostatnio
w 2008 r. za ofertę wyjazdów do Izraela), Globusy (prestiżowe nagrody Polskiej Izby Turystyki za
najlepszy produkt przyjazdowy i wyjazdowy), Malwy (brązowa, srebrna, złota i platynowa nagro-
da przyznawana przez Konsumentów w Ogólnopolskim Rankingu Wyrobów i Usług), Złoty Ja-
śmin (prestiżowa nagroda Ministra Turystyki Tunezji), wielokrotne wyróżnienie GTT (za stronę in-
ternetową, katalog Egzotyka oraz w 2008 r. Wycieczkę „Odkrywamy Izrael”), zostaliśmy nomi-
nowani Liderem Turystyki w 2006 roku (w 3 kategoriach: Organizatorzy Wyjazdów do krajów eg-
zotycznych, Najwięksi touroperatorzy, Organizatorzy Incentive Travel). Ukoronowaniem naszej
działalności jest prestiżowa nagroda TERAZ POLSKA, którą firma otrzymała jako jedyne biu-
ro podróży w 17 letniej historii tego konkursu. Nagroda ta trafiła do nas na podstawie opinii spe-
cjalistów z rąk Prezydenta RP Pana Lecha Kaczyńskiego. 
W 2008 r. po ponownej weryfikacji jakości usług przedłużono nam prawo do używania godła
promocyjnego „Teraz Polska”. Dodatkowym wyznacznikiem renomy naszej firmy jest fakt, iż mo-
żemy się poszczycić zorganizowaniem w 1998 roku IX Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Tu-
rystyki w Tunezji, a także to właśnie nas realizatorzy filmu „Qvo Vadis” wybrali do obsługi filmu
na terenie Tunezji. We wrześniu 2008 r. uzyskaliśmy certyfikat Systemu Zarządzania Jakością
ISO 9001. 

Gdzie nas można znaleźć? Posiadamy dwa Salony Sprzedaży: w Łodzi i w Warszawie oraz wy-
dzielony Dział Obsługi Biur Podróży i Firm zlokalizowany w Łodzi, stanowiący jednocześnie sie-
dzibę firmy. W obydwu przypadkach znajdujemy się w ścisłym centrum miast, więc znalezienie
nas nie stanowi problemu. Ku naszej radości naszą ofertę można kupić zarówno w najbardziej
znanych turystycznych portalach internetowych, jak i w mniejszych biurach podróży, praktycznie
każdym mieście w Polsce. Miło nam również zaprosić wszystkich zainteresowanych naszą ofertą
na stronę internetową www. konsorcjum. com. pl, gdzie można znaleźć zarówno informacje
praktyczne o najodleglejszych miejscach globu, jak i najwyższej jakości ofertę. 

Coś czego nie ma nikt inny! Przez te wszystkie lata od powstania firmy oferta ulegała mody-
fikacjom i zmianom- zgodnie z potrzebami i preferencjami klientów. Największym sukcesem fir-
my było wprowadzenie na wszystkie kierunki egzotyczne produktu IMPREZY GWARANTOWA-
NE (minimalna ilość uczestników w imprezie to tylko 2 osoby!). Oferta ta cieszy się powodzeniem
przez cały rok. Ogromnym sukcesem firmy jest fakt, iż na wszystkie swoje egzotyczne kierunki
wprowadziła możliwość realizacji świadczeń, już PRZY MINIMALNEJ ILOŚCI 2 UCZESTNIKÓW.
Jest to ogromna wygoda dla klientów, którzy są pewni, że impreza dla nich zostanie zrealizowa-
na niezależnie od ilości uczestników, a poziom świadczeń będzie na równie wysokim poziomie,
jak przy imprezach grupowych. Ta oferta cieszy się również ogromnym zainteresowaniem
u osób, które nie lubią podróżować w grupach zorganizowanych, chcąc „chłonąć” egzotyczne
miejsca w sposób indywidualny, z wybraną osobą. 

Najważniejszy jest Klient! To nasze motto, które przyświeca działalności firmy od początku jej
działania. To właśnie dlatego tak precyzyjnie wybieramy współpracujące z nami firmy zagranicz-
ne, a przeloty opieramy tylko na światowych liniach rejsowych. Naszym zadaniem jest „spełnia-
nie marzeń” Klientów, a aby to robić musimy mieć gwarancję najwyższej jakości świadczeń we
wszystkich egzotycznych miejscach.
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Trade & Travel Company Sp. z o. o. – Konsorcjum Polskich Biur Podróży posiada
ogromne doświadczenie w zakresie realizacji wyjazdów grupowych o różnym
charakterze: 

lWyjazdy objazdowe i pobytowe dla grup zorganizowanych
lMisje gospodarcze
lWyjazdy służbowe (m. in. przelot, zakwaterowanie, opieka tłumacza)
l Szkolenia, seminaria
l Konferencje, warsztaty
lWyjazdy typu incentive (integracyjne, motywacyjne)
l Kongresy naukowe i wiele innych.

Nasze wyjazdy mogą mieć różną formę, długość oraz charakter, w zależności od
profilu Klienta oraz jego oczekiwań. 

Podczas tego typu imprez aranżujemy: 
l transport (samolot, autokar)
l zakwaterowanie według preferencji Klienta
lwyżywienie
l ubezpieczenie Signal Iduna w zakresie KL, NW, bagaż
l opiekę profesjonalnych pilotów, przewodników mówiących w języku wskazanym przez Klienta
lwynajem sal konferencyjnych, sprzętu audio- wizualnego
l pomoc tłumaczy
l upominki reklamowe z logo firmy

Zapewniamy indywidualne podejście do zlecenia oraz pomoc doświadczonego konsultanta, który będzie zajmował się
Państwa zleceniem. Dzięki ogromnemu doświadczeniu w zakresie organizacji tego typu imprez, podpowiemy rozwiązania,
które pozwolą na zapisanie wyjazdu na liście sukcesów Państwa firmy. 

Pozostajemy do dyspozycji Działów zajmujących się planowaniem wyjazdów służbowych i wypoczynkowych Pracowników,
strategicznych Klientów oraz Współpracowników pod nr infolinii 0 801 011 714 lub adresem e-mail:
biuro@konsorcjum.com.pl

DLA FIRM 
I GRUP

www.twojepodroze.com.pl
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RABAT 

ZA WCZESNĄ 

REZERWACJĘ 

rabat w wysokości 180 USD dla Pary

przy zakupie oferty z katalogu „Azja” najpóźniej na

6 miesięcy przed wylotem

rabat w wysokości 100 USD

dla Pary przy zakupie oferty z katalogu

„Azja” najpóźniej na 3 miesiące przed wylotem

RABAT DLA STAŁYCH KLIENTÓW 112020 USDUSDrabat w wysokości 120 USD dla Pary przy zakupie 

dowolnej imprezy egzotycznej z oferty 
TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o. o. 
– Konsorcjum Polskich Biur Podróży. 

DODATKOWO KAŻDY Z KLIENTÓW, KTÓRZY SKORZY-

STALI Z PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
OTRZYMUJE UPOMINEK!

www.konsorcjum.com.pl
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Regulamin promocji: 

1. Organizatorem promocji jest TRADE & TRAVEL
COMPANY Sp. z o. o. – Konsorcjum Polskich
Biur Podróży z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkow-
ska 92. 

2. Promocja obejmuje oddziały własne i biura
agencyjne TRADE & TRAVEL COMPANY Sp.
z o. o. – Konsorcjum Polskich Biur Podróży. 

3. Promocja „ Rabat za wczesną rezerwację”
obowiązuje przy zakupie wycieczki z katalogu
Azja ważnego w terminie 01.03-31.12.2009. 

4. Promocja „Rabat dla Stałych Klientów” doty-
czy osób, które korzystały w ciągu ostatnich
3 lat z oferty imprez organizowanych przez
TRADE & TRAVEL COMPANY Sp. z o. o. – Kon-
sorcjum Polskich Biur Podróży. 

5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami,
np. last minute, ofertami specjalnymi. 

6. Promocje „Rabat za wczesną rezerwację”
i „Rabat dla Stałych Klientów” nie łączą się. 

7. Rabaty nie obejmują opłat lotniskowych
i ewentualnych opłat za wizy. 

8. Promocja nie dotyczy imprez grupowych na
zamówienie. 

PROMOCJE 
DLA NASZYCH

KLIENTÓW
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Indie oszałamiają swoim ogromem, zgiełkiem i różnorodno-
ścią. To swoisty test dla wielu podróżnych. Jedni z radością
powrócą do domu po przeżytych wrażeniach, dla innych zaś
zagłębianie się w kolorowy i zróżnicowany świat subkonty-
nentu będzie wspaniałą okazją do poznania tej jakże zawi-
łej i interesującej, odmiennej od naszej kultury. 
By ochłonąć po zwiedzaniu i odetchnąć od natłoku koloro-
wych obrazów, wspaniałym miejscem na odpoczynek bę-
dzie region Goa, z pięknymi plażami nad Morzem Arabskim. 

Indie – Bharat
Państwo w Azji Południowej, nad Morzem Arabskim i Zato-
ką Bengalską, pomiędzy Birmą a Pakistanem 
Oficjalna nazwa: Republika Indii (Republic of India/Bharatiya
Ganarjya) 

Powierzchnia całkowita: 
3 287 590 km2 (dziesięć razy większe od Polski) 

Ludność: 
1 000 848 550 

Czas: 
+ 4.30 godziny 

Waluta: 
rupia indyjska (1 PLN = ok. 12 INR, 1 USD = ok. 45,5 INR) 
Nie wolno do Indii wwozić ani wywozić lokalnej waluty. Pie-
niądze najlepiej wymieniać w bankach w dużych miastach.
Przyjmowane są karty American Express, Diners Club, Ma-
sterCard i Visa, oraz czeki podróżne. 
Napiwki są zwyczajem tylko w większych miastach
i w ośrodkach turystycznych, ale bakszysz obowiązuje wszę-
dzie. Kierowcy i przewodnikom należy dać napiwki na koń-
cu wycieczki/zwiedzania. Podczas zwiedzania wiele razy doj-
dzie do spotkania z naciągaczami i nachalnymi handlarzami
– jeżeli nie jesteśmy zainteresowani usługą/produktem, na-
leży zignorować i spokojnie odejść, w przeciwnym wypadku
wskazane jest twarde targowanie. 

Elektryczność: 230-240V, 50 HZ 

Klimat: 
od równikowego, monsunowego na południu do umiarko-
wanego na północy. Średnie temperatury w Delhi od 16
stopni C w styczniu do ponad 30 w czerwcu. 

Ukształtowanie terenu: 
południe i centrum kraju zajmuje wyżynny płaskowyż Deka-
nu, płaska nizina wzdłuż Gangesu, pustynie na zachodzie,
Himalaje na północy 
Najwyższy punkt Kanchenjunga: 8 598 m 

Placówki dyplomatyczne
Ambasada RP w New Delhi 
Chanakyapuri, 50-M Shanti Path 
New Delhi 110021 
Tel.: (00 91 11) 414 96 900 
Faks: (00 91 11) 268 71 914 
E-mail: polemb@airtelmail.in 
Strona internetowa: www.newdelhi.polemb.net 

Konsulat Generalny RP w Mumbaju 
Manavi Apartments, 2nd Fl., 36, B. G. Kher Mag 
Malatura Hill, Mumbaj 400 006 
Tel.: (00 91 22) 2363 3863 do 4, (00 11 22) 2363 3663 
Faks: (00 91 22) 2363 3376, (00 11 22) 2363 4601 
E-mail: poland@vsnl.com 
Strona internetowa: www.polishconsulate.com 
Konsulat RP w Kalkucie 
Konsul Honorowy, Mohan Goenka (jęz.: hindi, angielski) 
Emami Tower', 8th Floor, 687 Anandapur, EM Bypass 
Kolkata-700 107, India 
tel.: (0091-33) 6613-68-28 
fax: (0091-33) 6613-68-00 
e-mail: pol_con_kol@emamigroup.com
mohan@emamigroup.com 

Ambasada Republiki Indii 
ul. Rejtana 15 m. 2-7, 02-516 Warszawa 
tel. (0-22) 849 58 00, 849 62 57, 849 68 50 
fax (0-22) 849 67 05, 849 85 05 
e-mail: goi@indem.it.pl 
hoc. warsaw@mea.gov.in
Internet: www.indianembassy.pl

INDIE
INFORMACJE
PRAKTYCZNE

www.twojepodroze.com.pl
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GOA, niegdyś kolonia portugalska, to najbardziej znany re-
gion turystyczny, położony na zachodnim wybrzeżu Indii,
ok. 500 km od Mumbaju. Na pólnoc od Panaji znane w ca-
łej Europie plaże: Kadolim, Kalanguta, Baga, Anjuna i Vaga-
tor – jest to hinduska Riviera dla bogatych i biednych. Dru-
gie miejsce to w prowincji Salcete ze stolicą Margao, do któ-
rej dotrzeć z Mumbaju jest prosto, tanio i szybko. Do najbliż-
szej plaży Colva jest 6 km od Margao. Jest to centrum pia-
skowego wybrzeża, które ciągnie się od Velsao Beach na
przestrzeni około 30 km do Mobor Beach. Najwspanialszym
miejscem na Goa jest Palolem Beach położona w zatoce
przy wsi Palolem oddalonej 3 km od węzła komunikacyjne-
go Canacona (stacja kolejowa i stacja autobusowa).
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie.
Wylot w kierunku Delhi przez jeden z europejskich portów
lotniczych. 

DZIEŃ 2: DELHI
Przylot do Delhi w godzinach nocnych. Powitanie i transfer
do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. Po śniadaniu zwiedza-
nie Czerwonego Fortu, XVII wiecznej fortecy, największego
meczetu Indii Dżama Masidżd mogącego pomieścić ponad
20 000 wiernych, Raj Ghat – pomnik poświęcony Mahatmie
Gadhi. Po południu zwiedzanie New Deli. Przejazd obok Pa-
łacu Prezydenckiego i Bramy Indii (42 m wysokości) upa-
miętniającej indyjskich żołnierzy poległych podczas I wojnie
światowej. Następnie wizyta przy Grobie Humayuna oraz
Qutub Minar, najwyższy na świecie minaret z piaskowca (73
metry). Powrót do hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 3: DELHI – AGRA
Po śniadaniu przejazd do Agra. Po drodze możliwość obej-
rzenia zwykłego wiejskiego życia. Krótko przed Agra, postój
w Sikandra, gdzie znajduje się mauzoleum wielkiego mogol-
skiego króla Akbara (1556-1605). Nocleg. 

DZIEŃ 4: AGRA/TADŻ MAHAL
Po śniadaniu, zwiedzanie Tadż Mahal, zbudowanego przez
Szacha Dżahana ku pamięci ukochanej żony, Mumtadż Ma-

hal. Zwiedzanie fortu i pałacu w Agra na zachodnim brzegu
rzeki Jamuny. Powrót do hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 5: AGRA – JAIPUR
Po śniadaniu, przejazd do Jaipur. Po drodze zwiedzanie Fa-
tehpur Sikri – pięknego opuszczonego średniowiecznego
miasta zbudowanego przez Akbara Wielkiego w XVI w. Ja-
ko stolica jego wielkiego imperium. Mogołowie opuścili
miasto z powodu braku wody. Nocleg

DZIEŃ 6: JAIPUR
Po śniadaniu pół dniowa wycieczka do Amber Fort z prze-
jażdżka na słoniach. Po drodze przystanek na zdjęcia przy
Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal). Po południu zwiedzanie
„Różowego Miasta” Jaipur – Pałac Miejski i Królewskie Ob-
serwatorium. Nocleg

DZIEŃ 7: JAIPUR – DEHLI
Przejazd do Delhi i zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na
zakupy lub odpoczynek. Nocleg. 

DZIEŃ 8: DELHI – WARSZAWA
W godzinach nocnych przejazd na lotnisko. Odprawa pasz-
portowo – bagażowa. Wylot do Polski przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych. Przylot do Warszawy. Zakończe-
nie świadczeń. 

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Delhi - Agra - Jaipur

KLASYCZNE INDIE
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

8 dni
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Trasa: Delhi – Agra – Jaipur – Bikaner – Jodhpur – Luni – Ranakpur – Udaipur 
– Bombaj

RADŻASTAN
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

11 dni

DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Odprawa paszportowo
– bagażowa. Wylot do Delhi przez jeden z europejskich por-
tów lotniczych. 

DZIEŃ 2: DELHI
Przylot do Delhi Powitanie i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie, nocleg. Po śniadaniu zwiedzanie Czerwonego Fortu
– XVII-wiecznej fortecy, największego meczetu Indii Dżama
Masidżd mogącego pomieścić ponad 20000 wiernych, Raj
Ghat – miejsca kremacji Mahatmy Gandhiego. Po południu
zwiedzanie New Delhi. Przejazd obok Pałacu Prezydenckie-
go i Bramy Indii (42 m wysokości) upamiętniającej indyjskich
żołnierzy poległych podczas I W. Św. Następnie wizyta przy
Grobie Humayuna, oraz Qutub Minar, najwyższy na świecie
minaret z piaskowca (73 metry). Nocleg. 

DZIEŃ 3: DELHI – AGRA
Po śniadaniu przejazd do Agra. Po drodze możliwość obej-
rzenia zwykłego wiejskiego życia. Krótko przed Agra postój
w Sikandra, gdzie znajduje się mauzoleum wielkiego mogol-
skiego króla Akbara (1556-1605). Po przyjeździe zakwatero-
wanie w hotelu. Wieczorem zwiedzanie Tadż Mahal, zbu-
dowanego przez Szachdżahana ku pamięci ukochanej żony,
Mumtaz Mahal. Nocleg. 

DZIEŃ 4: AGRA – JAIPUR
Po śniadaniu zwiedzanie fortu i pałacu w Agra na zachod-
nim brzegu rzeki Jamuny. Następnie przejazd do Jaipur. Po
drodze zwiedzanie Fatehpur Sikri – pięknego opuszczonego
średniowiecznego miasta zbudowanego przez Akbara Wiel-
kiego w XVI w. jako stolica jego wielkiego imperium. Mogo-
łowie opuścili miasto z powodu braku wody. Nocleg. 

DZIEŃ 5: JAIPUR
Po śniadaniu pół-dniowa wycieczka do Amber Fort z prze-
jażdżką na słoniach. Po drodze przystanek na zdjęcie przy
Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal). Po południu zwiedzanie
„Różowego Miasta” Jaipur – Pałac Miejski i Królewskie Ob-
serwatorium. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 6: JAIPUR – BIKANER
Po śniadaniu wyjazd do Bikaner, zbudowanego przez Rao
Bika w 1488. To miasto-oaza leżące wśród chaszczy i wydm.
Po południu zwiedzanie fortu Junagarh wzniesionego na
pustynnej równinie i otoczonego fosą. Następnie zwiedza-
nie Cenotafów w Devi Kund i hodowli wielbłądów. Nocleg. 

DZIĘŃ 7: BIKANER – JODHPUR – LUNI
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Jodhpur. To drugie naj-
większe miasto Radżastanu, zbudowane przez Rao Jodha
w 1459r. kiedy przeniósł swą stolicę z Mandore. W Jodhpur
zwiedzanie położonego na wzgórzu fortu Mehrangarh, na-
stępnie Jaswant Thada, marmurowy cenotaf zbudowany
w 1899r. dla Maharadży Jaswanta Singha II. Po zwiedzaniu

przejazd do Luni (1h) na nocleg w pięknym forcie, obecnie
hotelu. 

DZIEŃ 8: JODHPUR – RANAKPUR – UDAIPUR
Po śniadaniu wyjazd do Udaipur. Po drodze zwiedzanie Ra-
nakpur, 3 pięknych świątyń sekty Jain z XIV i XV w. Udaipur
ze swoimi jeziorami, ogrodami, świątyniami i pałacami jest
uważany za romantyczne miasto – oaza na pustyni Thar. Po
przyjeździe zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 9: UDAIPUR
Po krótkim odpoczynku zwiedzanie Pałacu Miejskiego zbu-
dowanego na brzegu jeziora Pichola przez Maharanę (kró-
la) Udai Singha w 1570r. Świątynia Jagdish (1651r.) – do-
skonały przykład stylu architektury świątynnej Nagara. Sahe-
lion-ki Bari – ogród stworzony dla dam pałacu w XVIII w.
z pięknymi fontannami, drzewami i kwiatami. Rejs łodzią po
jeziorze Pichola. Nocleg. 

DZIEŃ 10: UDAIPUR – BOMBAJ
Rano śniadanie w hotelu. Następnie transfer na lotnisko na
lot do Bombaju (08: 40-10: 25). Po przylocie transfer do ho-
telu. Krótka wycieczka po Bombaju. Zwiedzanie zbudowa-
nej przez Brytyjczyków „Bramy Indii” (1911r. 26m), nadmor-
ska promenada Marine Drive, Park Kamla Nehru z malowni-
czym widokiem na miasto, Wiszące Ogrody usytuowane na
zbiornikach dostarczających miastu wody, „wieże ciszy”, na
szczycie, których Parsowie składają swych zmarłych, Mani
Bhawan – dom, w którym Mahatma Gandhi mieszkał pod-
czas pobytów w Bombaju, obecnie muzeum i biblioteka.
W godzinach nocnych transfer na lotnisko. 

DZIEŃ 11: BOMBAJ – WARSZAWA
Odprawa paszportowo – bagażowa. Wylot do kraju (przez
jeden z europejskich portów lotniczych). Po przylocie do Pol-
ski zakończenie świadczeń. 

www.twojepodroze.com.pl
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DZIEŃ 1: WARSZAWA
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie.
Przelot do Indii przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: CHENNAI – MAHABALIPURAM
Przylot do Chennai w godzinach nocnych, powitanie na lot-
nisku i transfer do hotelu. Odpoczynek. Śniadanie. Cało-
dniowa wycieczka do Mahabalipuram i Kanchipuram. Kan-
chipuram – stara kulturalna stolica Pallavas znana również
jako miasto tysiąca świątyń. Zwiedzanie najważniejszych
świątyń. Następnie przjazd do Mahabalipuram, położonego
na pięknej plaży i słynnego z kompleksu Pięciu Świątyń Ra-
tha. Nocleg. 

DZIEŃ 3: MAHABALIPURAM – SWAMIMALAI
Śniadanie w hotelu, wyjazd do Swamimalai. Po drodze
zwiedzanie świątyni Sziwy w Chidambaran. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu w Swamimalai. Nocleg. 

DZIEŃ 4: SWAMIMALAI – TRICHY
Po śniadaniu przejazd do Trichy. Po drodze przystanek
w Tanjore, by obejrzeć słynne świątynie zbudowane w X w.
Po przyjeździe do Trichy zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 5: TRICHY
Śniadanie w hotelu, Zwiedzanie miasta, świątynia Pana Ga-
nesha na Górze, 90 metrów wspinaczki po schodach, pięk-
ny widok na miasto. Następnie Srirangam – Świątynia Rana-
gatha Swamy – jedna z największych w południowych In-
diach. Po południu przejazd do Madurai, zakwaterowanie
w hotelu. Po wczesnej kolacji wizyta na interesującej cere-
monii niesienia Pana Sziwy w procesji z muzykami do Bogi-
ni Parwati na nocny spoczynek. Nocleg. 

DZIEŃ 6: TRICHY – PERIYAR
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta z wielkim ceremo-
nialnym zbiornikiem wodnym zwanym Mariamma ze świą-
tynią na środku. Zwiedzanie pałacu Thirumalai Nayak zbu-
dowanego w indo-saraceńskim stylu w 1636r. Następnie
świątynia Meenakashi Devi z wielkimi drzwiami zwanymi
Gopuram. Po południu przejazd do Parku Narodowego Pe-
riyar – unikalnego sanktuarium dzikiej zwierzyny leżącego
wokół sztucznego jeziora na rzece Periyar. Po przyjeździe za-
kwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIĘŃ 7: TRICHY – KUMARAKOM
Rankiem oglądanie dzikiej zwierzyny z łodzi, płynąc przez
dżunglę wijącą się rzeką. Następnie przejazd do Kumarakom
Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 8: KUMARAKOM – ALLEPPEY – COCHIN
Po śniadaniu w hotelu rejs łodzią do Alleppey (2h), a następ-
nie przejazd do Cochin (2h). Cochin zwane jest Królową Mo-
rza Arabskiego, Wenecją Orientu, albo po prostu miastem-
-muzeum ze względu na swoją bogatą przeszłość i koloro-
wą teraźniejszość. Obiad w hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 9: COCHIN
Po śniadaniu zwiedzanie Cochin, miasta do dziś będącego
pod wpływem średniowiecznej Portugalii, Holandii i Angli.
Zwiedzanie kościoła Św. Franciszka, zbudowanego
w 1503r. przez portugalskich franciszkanów, gdzie na 14 lat
pochowany został Vasco da Gama, zanim jego szczątki
przewieziono do Lizbony. Niedaleko stoi Pałac Mattancher-
ry (Palac Holenderski), w którym koronowano radżów Co-
chin. Następnie oglądanie zadziwiających chińskich sieci ry-
backich, żydowska dzielnica z synagogą z 1568r. z ręcznie
malowanymi płytkami podłogowymi. Wieczorem pokaz te-
atru tańca Kathakali. Nocleg. 

DZIEŃ 10: COCHIN – CHENNAI – WARSZAWA
Transfer na lotnisko na przelot do Chennai. Po przylocie krót-
ka wycieczka po mieście. Następnie transfer do hotelu. W no-
cy transfer na lotnisko, odprawa paszportowo-bagażowa. 

DZIEŃ 11: WARSZAWA
Wylot do Polski. Przylot do Warszawy i zakończenie świad-
czeń. 

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Chennai – Mahabalipuram – Swamimalai – Trichy – Periyar – Kumarakom
– Alleppey – Cochin

INDIE POŁUDNIOWE – MADRAS
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

11 dni
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Trasa: Delhi – Jaipur – Jhansi – Varanasi – Ganges – Katmandu – Patan – Delhi

INDIE PÓŁNOCNE I NEPAL
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

12 dni

DZIEŃ 1: WARSZAWA – DELHI
Spotkanie na Międzynarodowym Lotnisku w Warszawie.
Wylot do Delhi przez jeden z europejskich portów lotni-
czych. 

DZIEŃ 2: DELHI
Przylot do Delhi. Powitanie i transfer do hotelu. Zakwatero-
wanie. Po śniadaniu zwiedzanie Czerwonego Fortu (nie-
czynny w poniedziałek) – 17-wiecznej fortecy, największego
meczetu Indii Dżama Masidżd mogącego pomieścić ponad
20000 wiernych, Raj Ghat – miejsca poświęconego Mahat-
mie Gandhi. Po południu zwiedzanie New Delhi. Przejazd
obok Pałacu Prezydenckiego i Bramy Indii (42 m wysokości)
upamiętniającej indyjskich żołnierzy poległych podczas I W.
Św. Następnie wizyta przy Grobie Humayuna, oraz Qutub
Minar, najwyższy na świecie minaret z piaskowca (73 me-
try). Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 3: DELHI – JAIPUR
Po śniadaniu wyjazd do Jaipur. Maharadża Jai Singh II zbu-
dował Jaipur w XVIII w. To rozplanowane miasto zbudowa-
ne według starożytnych hinduskich zasad. Miasto pomalo-
wano na różowo by uczcić przyjazd Księcia Alberta w 1853r.
Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 4: JAIPUR
Po śniadaniu pół-dniowa wycieczka do Amber Fort z prze-
jażdżką na słoniach. Po drodze przystanek na zdjęcie przy
Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal). Po południu zwiedzanie
„Różowego Miasta” Jaipur – Pałac Miejski i Królewskie Ob-
serwatorium. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 5: JAIPUR – AGRA
Wyjazd do Agra o 7 rano. Po drodze zwiedzanie Fatehpur
Sikri – pięknego opuszczonego średniowiecznego miasta
zbudowanego przez Akbara Wielkiego w XVI w. jako stoli-
ca jego wielkiego imperium. Mogołowie opuścili miasto
z powodu braku wody. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 6: AGRA/TADŻ MAHAL
Po śniadaniu zwiedzanie Taj Mahal oraz Czerwonego Fortu.
Po południu czas wolny. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 7: AGRA – JHANSI
Po śniadaniu transfer na stację kolejową, wyjazd pocią-
giem Shatabdi Express do Jhansi o 8 rano. Przyjazd do
Jhansi o 10: 45 i przejazd do Khajuraho (4h), miasta
z najsłynniejszymi erotycznymi świątyniami zbudowany-
mi w X i XI w. przez władców Chandela. Transfer do ho-
telu. Nocleg. 

DZIEŃ 8: JHANSI – VARANASI
Rano zwiedzanie zachodniego kompleksu świątyń z pia-
skowca. Po południu transfer na lotnisko na lot do Varanasi
(13: 30-14: 10). W Varanasi transfer do hotelu. Wieczorem

wycieczka do Sarnath, 9km od Varanasi, jednego z głów-
nych ośrodków buddyjskich w Indiach. Nocleg. 

DZIEŃ 9: VARANASI/GANGES – KATMANDU
Od wczesnego ranka wycieczka łodzią po świętej rzece Gan-
ges. Wschód Słońca podczas rejsu łodzią po Gangesie, po-
ranne hinduskie obrzędy, tysiące ludzi zanurzających się
w świętej rzece, pielgrzymi składający słodycze, kwiaty
i święconą wodę bogu Słońca. Po południu transfer na lot-
nisko na lot do Katmandu. Po przylocie transfer do hotelu.
Nocleg. 

DZIEŃ 10: KATMANDU – PATAN
Śniadanie w hotelu. Pół-dniowa wycieczka po mieście Kat-
mandu i Swayambhunath. Po południu wycieczka do mia-
sta Patan. Nocleg. 

DZIEŃ 11: PATAN – DELHI – WARSZAWA
Rano czas wolny. Transfer na lotnisko na przelot do Delhi.
W godzinach nocnych transfer na lotnisko na przelot do Pol-
ski. Odprawa paszportowo-bagażowa. 

DZIEŃ 12: WARSZAWA
Wylot do Polski przez jeden z europejskich portów lotni-
czych. Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń.

www.twojepodroze.com.pl
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DZIEŃ 1 – 2: WARSZAWA – KATMANDU
Wylot z Warszawy przez jeden z portów europejskich. Przy-
lot do Katmandu, powitanie, przejazd do hotelu. Zakwate-
rowanie. Nocleg. 

DZIEŃ 3: KATAMANDU
Rano, po śniadaniu, zwiedzanie miasta – Plac Durbar, Świą-
tynia Żywej Bogini, Pałac Hanuman Dhoka, Świątynia Sziwy-
-Parvati- 3-piętrowa świątynia słynna ze swych erotycznych
rzeźb. Po południu zwiedzanie starożytnego miasta Patan,
znanego również jako Lalitpur (Miasto Piękna i Sztuk Pięk-
nych), usianego pagodami, bramami, bajkowymi bóstwami
i niezliczonymi rzeźbami. Nocleg. 

DZIEŃ 4: KATMANDU/DHULIKEL
Po śniadaniu przejazd do Dhulikel, by podziwiać piękne łań-
cuchy górskie. Spacer po tej pięknej małej wiosce z widowi-
skową panoramą. Po południu czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 5: KATMANDU – POKHARA
Po śniadaniu, przejazd do Pokhara (7h) przez malowniczy
krajobraz Nepalu. Pokhara leży wokół jeziora Phewa, oto-

czonego pokrytymi śniegiem szczytami jak Annapurna I-IV
(7500-8000m), i Machhapuchare, góra rybiego ogona
(6993m). Z Pokhara rozciągają się wspaniałe widoki na
Dhaulagiri, Himalchuli, Machhapuchhare, pięć szczytów An-
napurny i inne, jest to jedno z niewielu miejsc na świecie
z takimi widokami w klimacie subtropikalnym. Nocleg. 

DZIEŃ 6: POKHARA
Pobudka wcześnie rano, by podziwiać góry przy wschodzie
słońca. Po południu pół-dniowe zwiedzanie doliny Pokhara
– Jezioro Phewa, wodospad Devin, świątynia Bindya-Basini
(poświęcona bogini Kali), jaskinia Mahendra. Nocleg. 

DZIEŃ 7: POKHARA – KATMANDU
Po śniadaniu powrót do Katmandu. Czas wolny. Nocleg
w hotelu. 

DZIEŃ 8: KATMANDU

Rano – śniadanie. Zwiedzanie rozpoczynamy od drugiego
siostrzanego miasta stolicy, Bhadgaon (Bhaktapur). Zwie-
dzanie Placu Durbar z Pałacem Królewskim, szczególnie je-
go złotej bramy i XV-wiecznego pałacu o 55 oknach, 5-pię-
trowa świątynia Nyatopala, najwyższa w dolinie Katmandu,
zbudowanej przez króla Bhupatindrę. 2-piętrowa świątynie
Bhairabnath (XVII w.) oraz Dattatraya poświęcona bogu
Wisznu, oraz Pujahari Math ze słynnym Pawim Oknem. Po
południu zwiedzanie Bodhnath z największymi buddyjskimi
zabytkami zbudowanymi w Nepalu, stupa w Bodhnath ma
ponad 36 m., pochodzi z ok. V w. W świątyni Pashupatinath
najświętsze kapliczki Sziwy, niedaleko świętej rzeki Bagmati. 

DZIEŃ 9: KATMANDU – WARSZAWA
Po śniadaniu czas wolny, wykwaterowanie do godz. 12. Fa-
kultatywnie możliwość lotu nad górami, by zobaczyć Mount
Everest. W razie późnego wylotu zapewnione będą pokoje
(1 na 5 osób) na bagaż, przebranie etc. Wylot do Warszawy
przez jeden z europejskich portów lotniczych. Po przylocie
do Polski – zakończenie świadczeń.

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Katmandu – Dhulikel – Pokhara – Katmandu

ODKRYWAMY UROKI NEPALU
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

9 dni
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Andamany to archipelag leżący na Oceanie Indyjskim po-
między Zatoką Bengalską a Morzem Andamańskim. Wcho-
dzi w skład indyjskiego terytorium związkowego Andamany
i Nikobary. 
Archipelag długości 352 km i szerokości do 51 km składają-
cy się z 576 wysp, z których 26 jest zamieszkałych. Od Niko-
barów oddziela je Kanał Dziesiątego Stopnia. Andamany
zajmują powierzchnię 6408 km2 i zamieszkuje je 314 239
mieszkańców (2001). Stolica i główny ośrodek Port Blair.
Z molo odpływają promy na drugą stronę portu, do Aber-
deen Market, na Typer Island (Wyspa Żmij), gdzie niegdyś
odbywały się egzekucje więźniów, a także Ross Island, strze-
żoną przez japońskie bunkry z czasów II wojny światowej.
Najbliższą plażą jest Corbyn's Cove. 
Główna część archipelagu to Wielki Andaman. Jest to sku-
piona na obszarze długości 251 km grupa wysp, z których
trzy największe to: Andaman Północny, Andaman Środkowy
i Andaman Południowy. Na wschód od niego grupa mniej-
szych wysp tworzy Archipelag Ritchie, natomiast na połu-
dnie leży czwarta duża wyspa archipelagu Mały Andaman,
oddzielona pięćdziesięciokilometrową Cieśniną Duncan, sta-
nowiącą główny szlak morski przez wyspy. Najdalej na
wschód wysuniętą wyspą archipelagu, oddaloną 135 km od
Wielkiego Andamana, jest wyspa Barren, będąca wierzchoł-
kiem czynnego wulkanu. 
Andamany to wyspy górzyste, otoczone rafami koralowymi,
pokryte gęstym lasem tropikalnym. 

Nikobary złożony z 22 wysp, wydłużony południkowo ar-
chipelag należący do Indii. Znajduje się on na Oceanie Indyj-
skim, między Zatoką Bengalską i Morzem Andamańskim.
Od Andamanów oddziela je Kanał Dziesiątego Stopnia. Ra-
zem z nimi tworzy terytorium związkowe Andamany i Niko-
bary. 
Łączna powierzchnia archipelagu wynosi 1841 km2 a liczba
ludności w 2001 42 026

Główne wyspy: 
Wielki Nikobar
Mały Nikobar
Kar Nikobar
Katczal
Kamorta
Batti Malv (2 km2) – bezludna
Chowra (8 km2) 
Teressa (101 km2) 
Poahat (13.3 km2) 
Nancowry (67 km2) 
Trinket (29 km2) 
Isle of Man – bezludna
Tillangchong (17 km2) – bezludna
Kondul (4 km2) 
Pulomilo (1 km2) 
Meroe, Trak, Treis, Menchal, Cubra, Pigeon i Megapod – wy-
spy niezamieszkałe. 

Na Nikobarach panuje klimat równikowy, wybitnie wilgotny.
Uprawy kokosów, trzciny cukrowej, owoców cytrusowych,
ananasów i ryżu. 

Kerala – stan w południowo-zachodnich Indiach na Wy-
brzeżu Malabarskim. Stan ten graniczy z Tamil Nadu i Kar-
nataką na wschodzie i północnym wschodzie, na zachodzie
i południu graniczy z Oceanem Indyjskim, na jej terytorium
znajduje się także Mahé – przybrzeżna enklawa terytorium
związkowego Puducherry. Urzędowym językiem jest malaja-
lam, posługujący się odrębnym alfabetem. 

Atrakcje regionu skrywają się wśród zboczy Wzgórz Karda-
monowych, między brzegami 41 rzek. Plantacje teku, pie-
przu i kauczukowców są wiecznie zielone dzięki monsunom
wiejącym 2 razy do roku. W krajobrazie dominują palmy ko-
kosowe. Wzniesienia Ghatów Zachodnich pokrywają plan-
tacje kawy, herbata rośnie w nieco wyższych partiach a kau-
czukowce na południowych obszarach stanu. Wybrzeże
Malabarskie słynie z najlepszych na świecie upraw pieprzu.
Znane także z upraw kardamonu i orzechów nerkowca. 
W Kerali żyją obok siebie wyznawcy hinduizmu, muzułma-
nie, chrześcijanie, żydzi i przedstawiciele wielu mniej zna-
nych kast czy wspólnot. Wszyscy zachowują odrębne zwy-
czaje, tradycje, style ubierania się, kuchnie, ozdoby i ceremo-
nie, a przy całym tym bogactwie ki różnorodności panuje tu
prawdziwa tolerancja religijna. 
Spośród wspaniałych plaż Kerali wyróżnia się Kowalam.
Można tu skorzystać ze wspaniałego masażu ajurwedyjskie-
go. 

www.twojepodroze.com.pl
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Dzień 1. 
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lotni-
czych. 

Dzień 2. 
Przylot do Chennai. Powitanie na lotnisku, transfer do hote-
lu Quality Inn Sabre lub podobnego. Zakwaterowanie. Czas
wolny do wykorzystania we własnym zakresie. 

Dzień 3. 
Rano transfer na lotnisko na lot do Port Blair. Transfer do ho-
telu Fortune Bay Resort lub podobnego. Zakwaterowanie.
Czas wolny do wykorzystania we własnym zakresie. 

Dzień 4. 
Rano transfer do portu. Przeprawa promem na Havelock Is-
land. (57 km). Zakwaterowanie w hotelu Bare Foot lub po-
dobnym. Czas wolny do wykorzystania we własnym zakre-
sie. 

Dzień 5 – 10
Czas na wypoczynek i relaks na plaży. Możliwość nurkowa-
nia. 

Dzień 11. 
Po śniadaniu transfer do portu. Przeprawa promem do Port
Blair. Transfer do hotelu Fortune Bay Resort lub podobnego.
Zakwaterowanie. Czas wolny do wykorzystania we własnym
zakresie. 

Dzień 12. 
Rano transfer na lotnisko na lot do Chennai. Po przylocie
transfer do hotelu Quality Inn Sabre lub podobnego. Czas
wolny do wykorzystania we własnym zakresie. 

Dzień 13. 
Transfer na lotnisko na lot powrotny do kraju. Po przylocie
zakończenie świadczeń. 

Cena zawiera: transfery lotnisko – hotel – lotnisko, zakwaterowanie
w wymienionych hotelach lub o podobnym standardzie, śniadania, bilety
na prom, ubezpieczenie NW, KL i bagaż. 
Cena nie zawiera: przelotu na trasie Warszawa – Chennai – Warszawa
w kwocie ok. 4500 zł/os oraz Chennai – Port Blair – Chennai w kwocie
min. 750 zł/os, pozostałych posiłków, wydatków własnych, napiwków. 

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Colombo – Anuradhapura – Dambulla – Polonaruwa – Matale – Kandy –
Pinnawela – Nuwara Elita – Delhi – Agra – Jaipur

SRI LANKA + INDIE KLASYCZNE
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 16 dni/14 nocy

DZIEŃ 1: WARSZAWA – COLOMBO
Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okęcie. Wylot na Sri Lan-
kę prze jeden z europejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: COLOMBO
Przylot do Colombo. Powitanie. Przejazd przez miasto –
Ogrody Cynamonowe, fort, niegdyś brytyjska siedziba
administracji i garnizon wojskowy, Sea Street – osiedla
złotników w centrum Petach, dzielnica bazarów, świąty-
nia hinduistyczna z wymyślnymi rzeźbieniami, holender-
ski kościół Wolfendhal z 1749r., Sala Konferencyjna Ban-
daranaike, replika rzeźby Avukana Budda, Plac Niepodle-
głości Kolacja i nocleg w hotelu Trans Asia lub podob-
nym 5*

DZIEŃ 3: COLOMBO – ANURADHAPURA – DAMBULLA
Po śniadaniu wyjazd do Anuradhapura. Anuradhapura –
najwspanialsze ze starożytnych miast Sri Lanki. Najwięk-
szym skarbem miasta są dagaby w kształcie półkul. Naj-
znamienitsze dagaby to Ruvenweli z II w. p. n. e. prawie
100-metrowej średnicy, Jetawanarama, Thuparama.
Największą relikwią miasta jest święte Drzewo Bo mają-
ce ponad 2000 lat, ponoć wyrosłe z gałęzi drzewa, pod
którym Budda doznał oświecenia. Następnie przejazd
do Dambulla. Kolacja i nocleg w hotelu Atamya Lake lub
podobnym 4*. 

DZIEŃ 4: DAMBULLA – POLONARUWA – DAMBULLA
Polonnaruwa – stolica Sri Lanki w XI-XIII w, kiedy to za
czasów królów Vijaybahu, Parakrambahu, Nissankamal-
la kraj rozkwitał. Zabytki lepiej zachowane niż w Anura-
dhapura, wielkie ruiny wspaniałych świątyń (Lankatilake,
Tivanka, Thuparama, stupy Rankot Vihara i Kriwehera,
skalna Gal Vihare). Po południu zwiedzanie świątyni
w grocie w Dambulla. Dambulla znana jest z 5 takich
świątyń, niektóre z nich są datowane na 100 lat p. n. e.
Ich ściany i sufit pokryte są buddyjskimi freskami. Kola-
cja i nocleg w hotelu Atmaya Lake lub podobnym 4*

DZIEŃ 5: DAMBULLA – MATALE – KANDY
Po śniadaniu wejście na słynną skałę Sigiriya, zaliczanej
do najpiękniejszego cudu na wyspie, zwanego również
Lwią Skałą. Na jej szczycie znajduje się okazały pałac
i wspaniały zespół ogrodowy. Nastepnie wyjazd do Kan-
dy. Zwiedzanie Ogrodu Przypraw w Matale, gdzie rosną
cynamon, pieprz i inne przyprawy, które można sobie
zakupić. Po południu zwiedzanie Kandy, stolicy górzy-
stego rejonu Sri Lanki, miejsca dorocznego festiwalu
Perahera – targ, muzeum klejnotów, lapidarium. Świąty-
nia Zęba – Dla buddystów ze Sri Lanki i całego świata
Kandy to jedno z najświętszych miejsc, znajduje się tu
Dalada Maligawa – Świątynia Świętej Relikwii Zęba Bud-
dy, przywiezionego tu w IV wieku. Kolacja i nocleg w ho-
telu Amaya Hills w Kandy lub podobnym 4*

DZIEŃ 6: KANDY – PINNAWELA – KANDY
Po śniadaniu wycieczka do Pinnawela W Pinnawela wi-
zyta w schronisku dla porzuconych i rannych słoni. Po
południu wizyta w królewskich ogrodach botanicznych
w Peradeniya, powstałych w 1374 roku dla królów Kan-
dy. Jest w nich ponad 5000 gatunków roślin, zarówno
endemicznych jak również i tropikalnych z całego świa-
ta. Ogród przypraw i Dom Orchidei. Kolacja i nocleg
w hotelu Amaya Hills w Kandy lub podobnym 4*

DZIEŃ 7: KANDY – NUWARA ELITA
Po śniadaniu wyjazd do Nuwara Eliya, po drodze zwie-
dzanie plantacji i wytwórni herbaty. Nuwara Eliya, zwa-
na również Małą Anglią, to rejon gdzie można spotkać

liczne, brytyjskie akcenty, a krajobraz stanowią przepięk-
ne wzgórza, doliny, wodospady i plantacje herbaty. Wie-
czorem zwiedzanie miasta. Kolacja i nocleg w St. An-
drews Hotel lub podobnym 3*

DZIEŃ 8: NUWARA ELIYA – COLOMBO
Po śniadaniu wyjazd do Colombo. Po południu zakwate-
rowanie w hotelu. Wieczorem odpoczynek lub czas wol-
ny na zakupy. Kolacja i nocleg w Trans Asia Hotel w Co-
lombo lub podobnym 5*

www.twojepodroze.com.pl
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DZIEŃ 9: COLOMBO – DELHI
Po śniadaniu do godziny 12: 00 opuszczenie pokoi. Czas
wolny na odpoczynek lub ostatnie zakupy. Po południu
transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa.
Wylot do Delhi. Przylot do Delhi. Powitanie i transfer do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

DZIEŃ 10: DELHI
Po śniadaniu zwiedzanie Czerwonego Fortu, XVII wiecz-
nej fortecy, największego meczetu Indii Dżama Masidżd
mogącego pomieścić ponad 20 000 wiernych, Raj Ghat
– pomnik poświęcony Mahatmie Gadhi. Po południu
zwiedzanie New Deli. Przejazd obok Pałacu Prezydenc-
kiego i Bramy Indii (42 m wysokości) upamiętniającej in-
dyjskich żołnierzy poległych podczas I wojnie światowej.

Następnie wizyta przy Grobie Humayuna oraz Qutub Mi-
nar, najwyższy na świecie minaret z piaskowca (73 me-
try). Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 11: DELHI – AGRA
Po śniadaniu przejazd do Agra. Po drodze możliwość

obejrzenia zwykłego wiejskiego życia. Krótko przed
Agra, postój w Sikandra, gdzie znajduje się mauzoleum
wielkiego mogolskiego króla Akbara (1556-1605). Kola-
cja. Nocleg. 

DZIEŃ 12: AGRA/TADŻ MAHAL
Po śniadaniu, zwiedzanie Tadż Mahal, zbudowanego
przez Szacha Dżahana ku pamięci ukochanej żony,
Mumtadż Mahal. Zwiedzanie fortu i pałacu w Agra na
zachodnim brzegu rzeki Jamuny. Powrót do hotelu. Ko-
lacja. Nocleg. 

DZIEŃ 13: AGRA – JAIPUR
Po śniadaniu, przejazd do Jaipur. Po drodze zwiedzanie
Fatehpur Sikri – pięknego opuszczonego średniowiecz-
nego miasta zbudowanego przez Akbara Wielkiego
w XVI w. Jako stolica jego wielkiego imperium. Mogoło-
wie opuścili miasto z powodu braku wody. Kolacja
w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 14: JAIPUR
Po śniadaniu pół dniowa wycieczka do Amber Fort
z przejażdżka na słoniach. Po drodze przystanek na zdję-
cia przy Pałacu Wiatrów (Hawa Mahal). Po południu
zwiedzanie „Różowego Miasta” Jaipur – Pałac Miejski
i Królewskie Obserwatorium. Kolacja w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 15: JAIPUR – DELHI
Przejazd do Delhi i zakwaterowanie w hotelu. Czas wol-
ny na zakupy lub odpoczynek. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 16: DELHI – WARSZAWA
W godzinach nocnych przejazd na lotnisko. Odprawa
paszportowo – bagażowa. Wylot do Polski ok. godz.
3.25, przez jeden z europejskich portów lotniczych. Przy-
lot do kraju. Zakończenie imprezy.

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Colombo – Anuradhapura – Dambulla – Polonaruwa – Matale – Kandy –
Pinnawela – Nuwara Elita – Chennai – Mahabalipuram – Swamimalai – Trichy –
Periyar – Kumarakom – Alleppey – Cochin

SRI LANKA + INDIE POŁUDNIOWE
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 19 dni/17 nocy

DZIEŃ 1: WARSZAWA – COLOMBO
Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okęcie. Wylot na Sri Lankę
prze jeden z europejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: COLOMBO
Przylot do Colombo. Powitanie. Przejazd przez miasto –
Ogrody Cynamonowe, fort, niegdyś brytyjska siedziba admi-
nistracji i garnizon wojskowy, Sea Street – osiedla złotników
w centrum Petach, dzielnica bazarów, świątynia hindu-
istyczna z wymyślnymi rzeźbieniami, holenderski kościół
Wolfendhal z 1749r., Sala Konferencyjna Bandaranaike, re-
plika rzeźby Avukana Budda, Plac Niepodległości Kolacja
i nocleg w hotelu Trans Asia lub podobnym 5*

DZIEŃ 3: COLOMBO – ANURADHAPURA – DAMBULLA
Po śniadaniu wyjazd do Anuradhapura. Anuradhapura –
najwspanialsze ze starożytnych miast Sri Lanki. Największym
skarbem miasta są dagaby w kształcie półkul. Najznamienit-
sze dagaby to Ruvenweli z II w. p. n. e. prawie 100-metro-
wej średnicy, Jetawanarama, Thuparama. Największą reli-
kwią miasta jest święte Drzewo Bo mające ponad 2000 lat,
ponoć wyrosłe z gałęzi drzewa, pod którym Budda doznał
oświecenia. Następnie przejazd do Dambulla. Kolacja i noc-
leg w hotelu Atamya Lake lub podobnym 4*. 

DZIEŃ 4: DAMBULLA – POLONARUWA – DAMBULLA
Polonnaruwa – stolica Sri Lanki w XI-XIII w, kiedy to za cza-
sów królów Vijaybahu, Parakrambahu, Nissankamalla kraj
rozkwitał. Zabytki lepiej zachowane niż w Anuradhapura,
wielkie ruiny wspaniałych świątyń (Lankatilake, Tivanka, Thu-
parama, stupy Rankot Vihara i Kriwehera, skalna Gal Viha-
re). Po południu zwiedzanie świątyni w grocie w Dambulla.
Dambulla znana jest z 5 takich świątyń, niektóre z nich są
datowane na 100 lat p. n. e. Ich ściany i sufit pokryte są bud-
dyjskimi freskami. Kolacja i nocleg w hotelu Atmaya Lake lub
podobnym 4*

DZIEŃ 5: DAMBULLA – MATALE – KANDY
Po śniadaniu wejście na słynną skałę Sigiriya, zaliczanej do
najpiękniejszego cudu na wyspie, zwanego również Lwią
Skałą. Na jej szczycie znajduje się okazały pałac i wspaniały
zespół ogrodowy. Nastepnie wyjazd do Kandy. Zwiedzanie
Ogrodu Przypraw w Matale, gdzie rosną cynamon, pieprz
i inne przyprawy, które można sobie zakupić. Po południu
zwiedzanie Kandy, stolicy górzystego rejonu Sri Lanki, miej-
sca dorocznego festiwalu Perahera – targ, muzeum klejno-
tów, lapidarium. Świątynia Zęba – Dla buddystów ze Sri Lan-
ki i całego świata Kandy to jedno z najświętszych miejsc,
znajduje się tu Dalada Maligawa – Świątynia Świętej Relikwii
Zęba Buddy, przywiezionego tu w IV wieku. Kolacja i nocleg
w hotelu Amaya Hills w Kandy lub podobnym 4*

DZIEŃ 6: KANDY – PINNAWELA – KANDY
Po śniadaniu wycieczka do Pinnawela W Pinnawela wizyta
w schronisku dla porzuconych i rannych słoni. Po południu

wizyta w królewskich ogrodach botanicznych w Peradeniya,
powstałych w 1374 roku dla królów Kandy. Jest w nich po-
nad 5000 gatunków roślin, zarówno endemicznych jak rów-
nież i tropikalnych z całego świata. Ogród przypraw i Dom
Orchidei. Kolacja i nocleg w hotelu Amaya Hills w Kandy lub
podobnym 4*

DZIEŃ 7: KANDY – NUWARA ELITA
Po śniadaniu wyjazd do Nuwara Eliya, po drodze zwiedza-
nie plantacji i wytwórni herbaty. Nuwara Eliya, zwana rów-
nież Małą Anglią, to rejon gdzie można spotkać liczne, bry-
tyjskie akcenty, a krajobraz stanowią przepiękne wzgórza,
doliny, wodospady i plantacje herbaty. Wieczorem zwiedza-
nie miasta. Kolacja i nocleg w St. Andrews Hotel lub podob-
nym 3*

DZIEŃ 8: NUWARA ELIYA – COLOMBO
Po śniadaniu wyjazd do Colombo. Po południu zakwatero-
wanie w hotelu. Wieczorem odpoczynek lub czas wolny na
zakupy. Kolacja i nocleg w Trans Asia Hotel w Colombo lub
podobnym 5*

DZIEŃ 9: COLOMBO – CHENNAI
Po śniadaniu do godziny 12: 00 opuszczenie pokoi. Czas
wolny na odpoczynek lub ostatnie zakupy. Po południu
transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wy-
lot do Chennai. Przylot do Chennai. Powitanie i transfer do
hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg. 

DZIEŃ 10: CHENNAI – MAHABALIPURAM
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Mahabalipuram
i Kanchipuram. Kanchipuram – stara kulturalna stolica Palla-
vas znana również jako miasto tysiąca świątyń. Zwiedzanie
najważniejszych świątyń. Następnie przejazd do Mahabali-
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puram, położonego na pięknej plaży i słynnego z komplek-
su Pięciu Świątyń Ratha. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 11: MAHABALIPURAM – SWAMIMALAI
Śniadanie w hotelu, wyjazd do Swamimalai. Po drodze
zwiedzanie świątyni Sziwy w Chidambaran. Po przyjeździe
zakwaterowanie w hotelu w Swamimalai. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 12: SWAMIMALAI – TRICHY
Po śniadaniu przejazd do Trichy. Po drodze przystanek
w Tanjore, by obejrzeć słynne świątynie zbudowane w X w.
Po przyjeździe do Trichy zakwaterowanie w hotelu. Kolacja.
Nocleg. 

DZIEŃ 13: TRICHY
Śniadanie w hotelu, Zwiedzanie miasta, świątynia Pana Ga-
nesha na Górze, 90 metrów wspinaczki po schodach, pięk-
ny widok na miasto. Następnie Srirangam – Świątynia Rana-
gatha Swamy – jedna z największych w południowych In-
diach. Po południu przejazd do Madurai, zakwaterowanie
w hotelu. Po wczesnej kolacji wizyta na interesującej cere-
monii niesienia Pana Sziwy w procesji z muzykami do Bogi-
ni Parwati na nocny spoczynek. Nocleg. 

DZIEŃ 14: TRICHY – PERIYAR
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie miasta z wielkim ceremo-
nialnym zbiornikiem wodnym zwanym Mariamma ze świą-
tynią na środku. Zwiedzanie pałacu Thirumalai Nayak zbu-
dowanego w indo-saraceńskim stylu w 1636r. Następnie
świątynia Meenakashi Devi z wielkimi drzwiami zwanymi
Gopuram. Po południu przejazd do Parku Narodowego Pe-
riyar – unikalnego sanktuarium dzikiej zwierzyny leżącego
wokół sztucznego jeziora na rzece Periyar. Po przyjeździe za-
kwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg. 

DZIĘŃ 15: TRICHY – KUMARAKOM
Rankiem oglądanie dzikiej zwierzyny z łodzi, płynąc przez
dżunglę wijącą się rzeką. Następnie przejazd do Kumarakom
Zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 16: KUMARAKOM – ALLEPPEY – COCHIN
Po śniadaniu w hotelu rejs łodzią do Alleppey (2h), a następ-
nie przejazd do Cochin (2h). Cochin zwane jest Królową Mo-
rza Arabskiego, Wenecją Orientu, albo po prostu miastem-
-muzeum ze względu na swoją bogatą przeszłość i koloro-
wą teraźniejszość. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 17: COCHIN
Po śniadaniu zwiedzanie Cochin, miasta do dziś będącego
pod wpływem średniowiecznej Portugalii, Holandii i Angli.
Zwiedzanie kościoła Św. Franciszka, zbudowanego
w 1503r. przez portugalskich franciszkanów, gdzie na 14 lat
pochowany został Vasco da Gama, zanim jego szczątki
przewieziono do Lizbony. Niedaleko stoi Pałac Mattancher-
ry (Palac Holenderski), w którym koronowano radżów Co-
chin. Następnie oglądanie zadziwiających chińskich sieci ry-
backich, żydowska dzielnica z synagogą z 1568r. z ręcznie
malowanymi płytkami podłogowymi. Wieczorem pokaz te-
atru tańca Kathakali. Kolacja. Nocleg. 

DZIEŃ 18: COCHIN – CHENNAI – WARSZAWA
Transfer na lotnisko na przelot do Chennai (14: 40-15: 40).
Po przylocie krótka wycieczka po mieście. Następnie transfer
do hotelu. W nocy transfer na lotnisko, odprawa paszporto-
wo-bagażowa. 

DZIEŃ 19: WARSZAWA
Wylot do Polski. Przylot do Warszawy i zakończenie imprezy. 

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Kalkuta – Sunderbans – Belur – Bhubaneshwar – Puri

INDIE Z REJSEM PO GANGESIE
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 13 dni/11 nocy

Dzień 1. Warszawa (wtorek) 
Na lotnisku należy stawić się na 2 godziny przed wylotem.
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lotni-
czych. 

Dzień 2. Kalkuta (środa) 
Po przylocie do Kalkuty powitanie na lotnisku. Następnie
transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień 3. Kalkuta (czwartek) 
Po śniadaniu zwiedzanie słynnych Świątyń Jain w Kalkucie,
Rynek Kwiatowy w Kalkucie, Most Howard. Ten most
wspornikowy, znany również pod nazwą Rabindra Setu, jest
podobny rozmiarem do Mostu Portowego Sydney. Jest to
najbardziej zatłoczony most świata. Następnie dojeżdżamy
do świątyni Kali ma, położonej w pobliżu brzegów rzeki
Ganges, w Kali Ghat. 
Zobaczymy również Pomnik Zwycięstwa, będący ogromną
bryłą białego marmuru i jedną z pozostałości po brytyjskiej
kolonizacji w Indiach. Wzniesiony przez Lorda Curzon dla
upamiętnienia królowej Victorii, jest doskonałym przykła-
dem zachodniego stylu architektonicznego. Obecnie został
on przekształcony w muzeum, mieszczące najbardziej oka-
załą kolekcję pamiątek z okresu kolonizacji brytyjskiej. Znaj-
dują się tu wybitne rękopisy, obrazy i rzeźby. 
Nocleg w hotelu. 

Dzień 4. Kalkuta / Sunderbans (piątek) 
Po śniadaniu, udajemy się na nabrzeże w Millennium Park,
gdzie do 9 rano nastąpi zakwaterowanie na statku wy-
cieczkowym. Po zakwaterowaniu wszystkich gości, o 9.30
wyruszamy statkiem M. V. Paramhamsa. Po 7-8 godzinach
dotrzemy do Namkhana, zatoki rybackiej i „bramy” do
Sunderbans. Uczestnicy rejsu mogą odpocząć, zrelakso-
wać się i podziwiać piękno rzeki, poczytać książkę z biblio-
teki, spotkać się z twórcami ludowymi lub skorzystać z ma-
sażu. 
Namkhana, ruchliwy port rybacki może dać nam wgląd
w styl życia, jaki prowadzą tutejsi rybacy. Uczestnicy rejsu
mogą kupić tu świeże ryby i owoce morza. 
Po wizycie u rybaków, statek wpływa do Sunderbans gdzie
uczestnicy rejsu będą mogli ujrzeć gęste lasy namorzynowe.
Wieczorem kolacja z tradycyjną i nowoczesną muzyką Ben-
galu. Statek zarzuci kotwicę na noc w Namkhana. 

Dzień 5. Sunderbans (sobota) 
Wypłynięcie ok. godziny 5.30. Możliwość obejrzenia spekta-
kularnego wschodu słońca. Tego dnia, uczestnicy rejsu po-
znają styl życia mieszkańców Sundernbans, ich tradycję, kul-
turę. 
Goście odwiedzą wieże widokowe, udadzą się na spacer po
wyspach – Dobanke, Sajnekhali i Sudanyakhali z przewodni-
kiem. 
Wieczorem, przed zachodem słońca, statek zarzuci kotwicę
w pięknej wiosce Sunderbanu. Goście zapoznają się z upra-

wą roli, łuskaniem ryżu, pszczelarstwem, rybołówstwem,
uprawą krewetek i innymi zawodami, charakterystycznymi
dla tego regionu. 
Po zachodzie słońca, goście obejrzą tradycyjny, mitologicz-
ny dramat, Bon Bibir pala, będące bogatym przedstawie-
niem folkloru Sunderbans. 
Późnym wieczorem, przy dźwiękach muzyki ludowej, goście
otrzymają tradycyjny bengalski posiłek. 

Dzień 6. Sunderbans (niedziela) 
Tego dnia wracamy z Sunderbans do Kalkuty, statek skie-
ruje się na południe, następnie żeglujemy w kierunku za-
chodnim, szerokimi rzekami Bidya, Matla, Thakuran i Sap-
tamukhi, których szerokość można prawie porównać do
morza. 
Naszym następnym przystankiem jest Wyspa Lothian, gdzie
znajdują się interesujące szlaki leśne. 
Kolacja będzie serwowana na statku przy muzyce na żywo. 

Dzień 7. Sunderbans / Kalkuta / Rejs po Gangesie (po-
niedziałek) 
Statek znów przepłynie obok Namkhana i wraz z pływem
podąży w kierunku portu macierzystego, by przed połu-
dniem, zależnie od pływu, dotrzeć do Kalkuty. 
Po przybyciu do portu nastąpi transfer na statek M. V. Pa-
ramhamsa na rejs po Gangesie. 
M.V. Paramhamsa odpływa o 15 z Nabrzeża Millenium Park
w Kalkucie. 
Statek płynie w kierunku Mostu Howrah, unikalnego mostu
wspornikowego nad rzeka Ganga, łączącego dwie metro-
polie Kalkutę i Howrah. Przepływamy obok Dworca Kolejo-
wego Howrah, jednego z najbardziej ruchliwego na świecie
i miejsc godnych uwagi na brzegu tej ogromnej rzeki, obej-
mujących liczne świątynie, miejsca kąpieli, historyczny punkt
przybycia Joba Charnocka, Dom Lalek, Nimtolla Ghat, naj-
starsza Fabryka Broni i Amunicji w Indiach w miejscowości
Cassipur. 
Przybycie do Belur. 
Uczestnicy rejsu opuszczą statek w celu zwiedzenia Belur
Math, sanktuarium zbudowanego przez Swami Vivekanan-
da, w hołdzie dla jego mistrza Ramakrishna Paramhamsa
Deb. Podczas zwiedzania goście zapoznają się z równością
religii Sri Ramakrishny. 
Przed zapadnięciem zmroku, uczestnicy rejsu powrócą na
statek by popłynąć w górę rzeki do Chandannagar, będącej
do 1950 roku kolonią francuską. 
Po zwiedzaniu historycznej architektury francuskiej nadbrze-
ża, do której należą kościół, Wieża Zegarowa i stare hotele,
mieszczące obecnie Sąd Cywilny i inne instytucje edukacyj-
ne, goście wrócą na pokład statku na francuską kolację
trwającą podczas dalszego rejsu. Statek zarzuci kotwicę na
noc w Triveni. 

Dzień 8. Rejs po Gangesie (wtorek) 
Podczas dalszego rejsu odkrywamy piękno krajobrazu rolni-
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czego Bengalu. Przedpołudnie spędzamy na pokładzie na
rozmowach ze znanym historykiem o wspaniałym dziedzic-
twie Ganga. 
Statek przybywa do Mayapur, siedziby ISKON. Uczestnicy
rejsu opuszczą pokład przy miejscu zamieszkania Lorda Kri-
shna. Goście otrzymają obfity wegetariański obiad w świąty-
ni w Mayapur. 
Nabadwip, starożytna stolica Lakshman Sena, uczestnicy bę-
dą mogli wziąć udział w spacerze po mieście i wieczorem
wrócą na pokład statku. W nocy statek zarzuci kotwicę w Lal
Bagh, przed Hazar Duari, pałacem o tysiącu drzwi. 

Dzień 9. Rejs po Gangesie (środa) 
Murshidabad jest jednym z najstarszych miast Zachodniego
Bengalu, z bogactwem zabytków. Był ostatnią stolicą nieza-
leżnych wysokich dostojników Bengalu i pierwszą stolicą
Bengalu pod panowaniem brytyjskim. 
Uczestnicy rozpoczną dzień przyjemnym spacerem po Khus-
bagh, idyllicznym ogrodzie w stylu Mughal, w którym znaj-
dują się grobowce Siraj-ud-Daullaha, ostatniego z niezależ-
nych wysokich dostojników Bengalu i jego rodziny. Uczest-
nicy powrócą na statek na śniadanie. 
Posileni, powrócą na ląd, aby zwiedzić historyczne miejsca,
do których zalicza się Nizamat Kila (fortecę Nawabów), zna-
ny również jako Pałac Hazar Duari (Pałac Tysiąca Drzwi), po-
łożone na południe od pałacu Moti Jheel (Jezioro Perłowe),
Pałac Muradbagh i Cmentarz Khushbagh, gdzie spoczywa-
ją szczątki Ali Vardi Khana i Siraj-ud-Daulaha. Po zwiedzeniu
Muzeum Hazar Duari – kolekcji obrazów, porcelany, broni
i innych przedmiotów goście zobaczą wielki meczet Katara
oraz XVIII-wieczny Pałac Nashipura oraz pałac w Jagat Sett,
oba zbudowane w klasycznym stylu gregoriańskim przez
bogatych kupców i reprezentujące inną stronę okresu „Bia-
łego Mughal”, kiedy kultura angielska i indyjska były bliskie
scaleniu. 
Po południu, po wystawnym obiedzie, goście będą mieli
okazję dokonać zakupu jedwabiu w Murshidabadzie. Ze
względu na to, iż statek będzie w porcie przez cały dzień,
uczestnicy rejsu będą mogli zaplanować odkrywanie miasta
jedwabiu na własną rękę. 
Po wspaniale spędzonym dniu, pożegnamy się z Murshida-
badem, miniemy historyczne pole bitwy w Palassey. 
Punktem wieczoru podczas rejsu powrotnego będzie zabawa
po zapadnięciu zmroku i goście będą mogli zachować miłe
wspomnienia o niezapomnianym, zachwycającym rejsie. 

Dzień 10. Rejs Gangesem / Kalkuta / Bhubaneshwar 
/ Puri (przelot + przejazd) (czwartek) 
Wczesnym rankiem uczestnicy rejsu udadzą się na wyprawę
do starożytnych świątyń z terakoty w Kalnie. Do wyboru bę-
dzie w tym celu przejażdżka rikszą lub poranny spacer na

świeżym powietrzu. Stara świątynia Shivy z koncentryczny-
mi okręgami zbudowana ze 108 relikwii oczaruje turystów
bogatą sztuką Bengalu. Powrócą oni na statek i skierują się
z powrotem do Kalkuty, będą mogli pożegnać spojrzeniem
holenderski Cmentarz w Chinsura i portugalski Kościół
w Bandel. 
Rejs zakończy się ok. godz. 11 w Millenium Park w Kalkucie. 
Po przyjeździe do Kalkuty zostaną Państwo przetransporto-
wani na lotnisko, skąd wieczorem wylecą Państwo do Bhu-
baneshwaru. 
Po przylocie przejazd do Puri, nocleg w hotelu. 

Dzień 11. Puri (piątek) 
Po śniadaniu zobaczymy świątynię wyznawców hinduizmu
Jagannath. Wyznawcy innych religii nie mają prawa wstępu
do świątyni. Z tarasu biblioteki naprzeciwko świątyni może-
my zobaczyć wnętrze świątyni. 
Około południa zwiedzanie Konarku, jednego z najbardziej
żywego pod względem architektonicznym skarbu indyjskie-
go hinduizmu i Zabytku Światowego Dziedzictwa. Ostatnią
fazą architektury świątynnej Dynastii Kalinga (XIII w.) jest
Świątynia Słońca, dedykowana Bogu Słońca „Surya”
o kształcie rydwanu. Posiada ona 12 kół, symbolizujących
12 miesięcy roku i 7 koni, obrazujące 7 dni tygodnia. 
Powrót do Puri, nocleg w hotelu. 

Dzień 12. Puri / Bhubaneshwar / Kalkuta (przejazd 
+ przelot) (sobota) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko w Bhubaneshwar na po-
ranny lot do Kalkuty. Po przylocie transfer do hotelu, nocleg. 

Dzień 13. Kalkuta / Warszawa (niedziela) 
Transfer na lotnisko w Kalkucie na powrotny lot do kraju. Po
przylocie zakończenie świadczeń. 

Cena zawiera: 
bilet lotniczy na trasie Warszawa – Kalkuta – Warszawa w kwocie 4300
zł/os, zakwaterowanie w hotelach The Oberoi Grand w Kalkucie, Mayfair
w Puri lub podobnych oraz na statku M. V. Paramhamsa, w Kalkucie oraz
w Puri śniadania, na statku wyżywienie 3 x dziennie, transfery klimatyzowa-
nym samochodem, opieka anglojęzycznego przewodnika na statku oraz
niemieckojęzycznego w Kalkucie oraz Puri, bilety wstępów do zwiedzanych
obiektów, przelot na trasie Kalkuta – Bhubaneshwar – Kalkuta polskojęzycz-
nego kwocie 450 usd/os, opieka polskojęzycznego pilota przy grupie min.
10 osób, ubezpieczenie NW, KL i bagaż. 

Cena nie zawiera: posiłków niewymienionych w programie, napiwków,
wydatków własnych, wizy do Indii, pośrednictwa wizowego. 

Uwagi: 
1. Przy wyjazdach do Indii wymagana jest wiza. Koszt wizy 184 zł/os.
Konsorcjum Polskich Biur Podróży pośredniczy w wizowaniu. Koszt po-
średnictwa 150 zł/os. 
2. Cena skalkulowana została z kursem 1 USD = 3,3 zł
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Trasa: Bagalore – Mysore – Kabini – Hassan – Belur – Sravanbelagola – Hampi 
– Aihole – Pattadakal – Badami – Goa

GOLDEN CHARIOT
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 13 dni/11 nocy

Witamy na fascynującej trasie, która pokaże wiele oblicz sta-
nu Karnataka, od połyskujących piasków wybrzeża po wspa-
niałe ruiny Hampi i bogactwa pałacu w Mysore. 

Dzień 1. 
Wylot z Polski przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

Dzień 2. 
Przylot do Bangalore. 

12:30 przyjazd do Leela Palace w Bangalore
13:00 wstępna odprawa
13:30 lunch w Jamawar, w Leela Palace
15:00 wyjazd z Leela Palace
15:00 – 16:30 zobaczymy pałac sułtana Tipu, 

obecnie muzeum
16:30 – 17:30 zobaczymy Świątynię Byka
17:30 – 18:45 spacer do ogrodu botanicznego Lalbgh
18:45 – 20:00 przejazd na stację kolejową Yeswantpur
20:00 – 20:30 zakwaterowanie w Golden Chariot
21:00 wyjazd do Mysore, kolacja w pociągu

Dzień 3. 
Park Narodowy Rajiv Gandhi jest zdecydowanie najlepszą
destylacją dla miłośników dzikiej przyrody południowych In-
dii. Zwiedzanie rozpoczniemy safari w samym sercu parku,
gdzie zobaczymy dzikie zwierzęta w swoim naturalnym śro-
dowisku. 

07:30 – 09:00 śniadanie w pociągu
09:30 – 11:30 przejazd przez las do Kabini
12:00 – 13:30 spacer oraz rejs łódką
13:30 – 15:00 przerwa na lunch
15:00 – 16:00 obejrzymy film o życiu Indian
16:30 – 18:30 jeep safari, zwiedzanie Parku Narodowego

Bandipur

Dzień 4. 
07:30 – 08:30 śniadanie w Kabini
08:30 wyjazd do Srirangapatna
10:30 – 12:30 w dawnej stolicy sułtana Tipu zobaczymy po-
zostałości fortu i letniej rezydencji królewskiej, Daria Daulat. 
13:00 – 14:30 lunch w hotelu Regaalis
15:00 – 16:00 przejazd na Wzgórza Chamundi
16:00 – 17:30 wizyta w pałacu Amba Vilas w Mysore, na-
stępnie przejażdżka na słoniach
18:00 – 19:15 przedstawienie kulturalne w Rangayana
19:30 powrót do pociągu, kolacja

Dzień 5. 
06:00 – 08:40 śniadanie w pociągu na drodze do Hassan
09:00 – 09:30 przejazd do Halebidu
09:30 – 10:30 wycieczka architektoniczna
10:30 – 11:00 przejazd do Belur
11:00 – 12:30 wycieczka architektoniczna
13:00 – 15:00 przerwa na lunch
15:30 – 16:20 przejazd do Shravanabelagola – Jain, cen-
trum pielgrzymkowego
16:30 – 17:30 zdobędziemy wzgórza Indragiri, będziemy

świadkami największego na świecie monoli-
tu, posągu Lorda Gommateshwara

17:30 – 18:00 czas na podwieczorek
18:00 – 19:00 powrót do pociągu

Dzień 6. 
07:30 – 08:30 śniadanie w pociągu
08:30 – 11:30 przejazd do kompleksu świątyń Virupaksha
13:00 – 15:00 lunch w pociągu

INDIE
WYCIECZKI
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15:00 – 19:00 wizyta w kompleksie świątyń Vittala oraz na
bazarze

21:00 powrót do pociągu, kolacja

Dzień 7. 
06:00 – 08:00 przejazd do Gadag, śniadanie po drodze
08:30 – 10:30 przejazd do hotelu Badami Court
10:30 – 13:00 wizyta w Pattadakal – strefie światowego

dziedzictwa
13:00 – 15:30 lunch w hotelu
16:00 – 18:00 wizyta w skalnych jaskiniach w Badami z III w. 

18:00 – 20:00 powrót do Gadag
20:00 wyjazd do Vasco, Goa
21:00 kolacja w pociągu

Dzień 8. 
04:30 przyjazd do Vasco
09:30 – 10:30 po śniadaniu wykwaterowanie, zakończenie

świadczeń

Zachęcamy do przedłużenia pobytu na Goa w do-
wolnie wybranym hotelu. 

Uwagi:
Program jest ramowy i może ulec zmianie, podane czasy są godzinami pro-
ponowanymi. 

Cena zawiera:zakwaterowanie w pociągu, posiłki, wycieczki, bilety wstę-
pów do zwiedzanych obiektów, ubezpieczenie, opiekę anglojęzycznego
przewodnika na miejscu, opiekę polskiego pilota przy grupie min. 10
osób. 

Cena nie zawiera:wydatków natury osobistej, pralni, kosztów rozmów
telefonicznych, opłat za filmowanie i fotografowanie, zabiegów SPA, na-
piwków. 
Cena skalkulowana została z kursem 1 USD = 3,3 zł
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TAJ EXOTICA
Położenie: 
Taj Exotica to pięciogwiazdkowy hotel położony
bezpośrednio na plaży Benaulim nad Morzem
Arabskim otoczony bujną, tropikalną roślinnością.
Oddalony około 18 km od lotniska Dabolim Air-
port. 

Pokoje: 
Hotel posiada 140 klimatyzowanych, komforto-
wych i dobrze wyposażonych pokoi. 

Wyposażenie: balkon, sejf, łazienka, ekspres do ka-
wy i herbaty, telewizor, telefon, suszarka do wło-
sów, mini-bar. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracja, bar, sala konferencyjna, sala bankieto-
wa, basen, tenis, golf, klub odnowy biologicznej,
jacuzzi, salon fryzjerski, salon piękności, wypoży-
czalnia samochodów, bilard, siatkówka, koszyków-
ka, sporty wodne, salon gier wideo. 

MAJORDA BEACH RESORT
Położenie: 
Hotel położony jest bezpośrednio przy
plaży na terenie ogromnego parku zieleni.
Ok. 15 min. od lotniska oraz ok. 12 km od
stacji kolejowej. 

Pokoje: 
wszystkie pokoje posiadają łazienkę, su-
szarkę do włosów, prywatne balkony, kli-
matyzację, mini bar, telefon, TV – sat. 

Do dyspozycji gości: 
bar, restauracja, sklepy, sejf, kantor wy-
miany walut, basen, ogród, bilard, jacuzzi,
sauna, casino, dyskoteka. 
Sporty: kort tenisowy, kort do squasha, te-
nis stołowy, siatkówka plażowa, fitness

www.twojepodroze.com.pl
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INDIE HOTELE

FORT AGUADA BEACH RESORT
Położenie: 
Ok. 45 km od lotniska, ok. 30 km od stacji
kolejowej oraz ok. 15 km od przystanku 
autobusowego. 

Pokoje: 
wszystkie elegancko wyposażone, każdy
z nich posiada łazienkę, klimatyzację, TV 
– sat, kanał muzyczny. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, sejf, wypożyczalnia samochodów,
kantor wymiany walut. 
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INDIE
AYURWEDA

Kumarakom jest niewątpli-
wie dodającym sił rajem
w Kerali. Wśród smukłych
palm, niekończących się

pól ryżowych, bajecznych
lagun uspokoisz się, wy-

ciszysz, nabierzesz sił
do życia. To jest czyste
piękno Kumarakom.

Dzień 1. Warszawa – Cochin
Spotkanie na międzynarodowym lotnisku
w Warszawie. Wylot w kierunku Delhi przez je-
den z europejskich portów lotniczych. 

Dzień 2. Cochin – Kumarakom (78 km –
przejazd około 2 godz.) 
Przylot doCochin. Transfer do Kumarakom. Za-
kwaterowanie w hotelu. Kolacja i nocleg who-
telu. 

Dzień 3 – 7 Kumarakom
Po śniadaniu czas wolny do-
wykorzystania na zabiegi
odnowy. 

Dzień 8. Kumarakom – Cochin
Po śnadaniu wywaterowanie z hotelu, transfer
na lotnisko na lot powrotny dokraju. Poprzylo-
cie zakończenie świadczeń. 

Cena zawiera: 
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko, zakwaterowanie
w pokoju 2-osobowym, wyżywienie 3 razy dziennie
(śniadanie, lunch, kolacja – w parciu ozalecenia leka-
rza), pakiet odnowy, wieczorny rejs, wieczorny pro-
gram kulturalny, bezpłatne korzystanie z siłowni, ubez-
pieczenie NW, KL i bagaż. 

Cena nie zawiera: 
Wydatków wlasnych, wizy, napiwków, napoi doposił-
ków.
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Sri Lanka (Cejlon do 1975 roku) – państwo na wyspie Cejlon
na Oceanie Indyjskim (ok. 850 km od równika). Wyspa ta
ma kształt łzy z wybrzeżami typu lagunowego, z licznymi ra-
fami koralowymi. Naturalną szatę roślinną stanowią lasy tro-
pikalne i monsunowe z cennymi gatunkami drzew (m. in.
hebanowce, drzewo atłasowe). Żyją tu słonie, lamparty,
niedźwiedzie, szakale, małpy jak również dzikie świnie. Tu-
ryści przybywają tu głównie by nurkować na koralowych ra-
fach, surfować, wędrować po górach, podążać drogami sło-
ni, tropić lamparty, medytować z mnichami. Jest to również
idealne miejsce na wypoczynek na piaszczystych plażach. 

Stolica: 
Kolombo 

Czas: 
+ 4 1/2 h 

Języki: 
Język urzędowy to syngaleski i tamilski, w użyciu również an-
gielski. 

Religia: 
Buddyści – 69,3%; Hinduiści – 15,5%; Muzułmanie – 7,6%;
Chrześcijanie – 7,5% 

Waluta: 
Rupia lankijska = 100 centów 

Elektryczność: 
220-240V 

Pogoda: 
Występuje tam klimat równikowy, gorący i wilgotny o cha-
rakterze monsunowym. Opady mogą występować od maja
do października. Nie ma wyraźnie zarysowanych pór roku.
Przez cały rok jest ciepło. Ciekawostką jest że doba składa się
prawie zawsze z 12 godzin dnia i 12 godzin nocy. 

Warunki wjazdowe, wizy, celne: 
Polacy na lotnisku w Kolombo otrzymują bezpłatną wizę 30-
lub 60-dniową. Warunkiem jednak jest posiadanie biletu
powrotnego i paszportu ważnego przez co najmniej rok. 

Zdrowie: 
nie ma obowiązkowych szczepień. Do szczepień zalecanych
należy zaliczyć: żółtaczkę typu A, typu B, błonicę, tężec, po-
lio, dur brzuszny. Poważnym problemem jest skażenie wo-
dy i żywności. Pić można tylko napoje butelkowane po
uprzednim sprawdzeniu szczelności kapsli. Zaleca się unika-
nia napojów z lodem oraz soków z wodą. Owoce należy
obierać ze skóry, uważać na lody – mogą być powtórnie

mrożone. Należy pamiętać o kremach z dużym filtrem, na-
tomiast na twarz krem który chroniłby całkowicie przed
słońcem. 

Zakupy, ceny, sklepy: 
polecane pamiątki to drewniane słonie i posągi Buddy, tka-
niny zwane batikami (często ozdobione motywami erotycz-
nymi). 
Orientacyjne ceny: 
- woda mineralna 1L – ok. 60R 
- pomarańcze (sprzedawane na sztuki) – ok. 10-20R sztuka 
- banany (na sztuki) – ok. 10-15R 
- koszulka z krótkimi rękawami – od 150R 
W hotelach ceny są znacznie wyższe. 

Wynajem samochodów: 
Podróżowanie miejskimi środkami transportu (autobus, ko-
lej, trójkołowiec) jest bardzo niewygodne. Trójkołowe ryksze
nie mają taksometrów, cenę ustalamy przed przejazdem.
Drogi są wąskie, zatłoczone. W samochodzie ważna rolę
odgrywa klakson. Jeśli nie ma się odwagi wynająć samocho-
du i zmagać się z tutejszym ruchem, to najlepszym sposo-
bem na podróżowanie po kraju są prywatne firmy przewo-
zowe (taryfy dość niskie). Taksówka kosztuje ok. 34 rupii za
kilometr (sprawdzamy czy pojazd ma licznik). 

Bank, poczta, telefon: 
Rupii lankijskich nie można kupić poza granicami Sri Lanki,
konieczne jest więc wzięcie USD lub Euro na wymianę lub
czeki podróżne. 

Kuchnia: 
Ryby pojawiają się w menu każdego wybrzeża (najbardziej
popularne to tuńczyki, kraby, homary, krewetki, smażone
szproty). Ryż jest podstawą prawie każdego posiłku. Poda-
wany jest on z curry, papryką lub korzeniami. Sri Lanka sły-

SRI LANKA
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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nie również z różnego rodzaju sałatek owocowych, przyrzą-
dzanych z ananasa, kawona, mango, papai, melona i oczy-
wiście orzecha kokosowego. 

Adresy i telefony: 
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP
w New Delhi (Indie) akredytowany jest również w Demokra-
tycznej Socjalistycznej Republice Sri Lanki. 

Konsulat Generalny RP w Colombo 
Honorowy Konsul Generalny, Kandiah Balendra 
c/o Deputy Charmains Office 
Phoenix Ventures Ltd., 2nd Floor, 409 Galle Road 
Sri Lanka 
tel.: (00-94-11) 256-56-122 
fax: (00-94-11) 472-70-60, 266-96-39 
e-mail: CheryllD@bradix.com 
Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri
Lanki 
al. Wilanowska 313 A, 02-665 Warszawa 
tel. (0-22) 853 88 96-97; 
fax (0-22) 843 53 48 
e-mail: lankaemb@medianet.pl 
Internet: www.srilankaembassy.pl 

Miejscowe zwyczaje: 
Jeśli chodzi o ubiór to szorty i stroje kąpielowe używamy tyl-
ko na plażach. Niedopuszczalne jest ich noszenie w miej-
scach kultu. Wchodząc do świątyni zdejmuje się obuwie
i nakrycie głowy. Kobiety powinny zasłaniać nogi i ręce. 

Co warto zobaczyć: 
Najwspanialsze zabytki wyspy znajdują się na obszarze „Hi-
storycznego Trójkąta”, wyznaczonego prze 3 kolejne stolice:
Anuradhapura, Polonnaruwa, Kandy. 

Kolombo – to stolica i centrum handlowe. Miasto to ma
słynny pasaż handlowy, w którym można nabyć po niskich
cenach konfekcję znanych projektantów. 
Polonnaruwa – druga królewska stolica Sri Lanki, około 220
km od Kolombo. Obejrzeć tam można ruiny starego miasta,
po których widać było że miasto to było potężne i odgrywa-
ło wielkie znaczenie kulturalne. 
Sigirija – miasto-forteca, położone na granitowej skale, kró-
lewska cytadela powstała w V wieku wokół potężnej skały. 

Beruwela – rajska oaza dla par i nowożeńców w podróży
poślubnej. 

Kandy – jedno z najświętszych miejsc buddyzmu, tutaj
mieści się pokryta złotym dachem Świątynia Zęba, w której
przechowuje się podobno ząb Buddy. Na przełomie lipca
i sierpnia rok rocznie replika szkatułki z zębem obnoszona

jest w procesji z towarzyszeniem muzyki, przystrojonych
słoni i tancerzy. 

Galle – dawna stolica europejskich gubernatorów 

Nuwara Eliya – położone w górach na wysokości 1990 m.
Miasteczko to zachowało typowy styl angielski z początku
wieku: kluby dla dżentelmenów, duże pola golfowe, pocz-
ta zbudowana z różowej cegły, stare angielskie marki sa-
mochodów. Tutaj produkuje się najlepszą na świecie her-
batę. 

Anuradhapura – miasto położone w północnej części Sri
Lanki. Miasto to znajduje się na Liście Światowego Dzie-
dzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO. Jest tutaj
niezliczona ilość zabytków: liczne dagoby, skalna świątynia
Isurumuniya z posągiem siedzącego Buddy, świątynia Zęba
Buddy, pałace: m.in. Brązowy Pałac. 

Dambulla – Słynie z dużego kompleksu świątyń buddyj-
skich wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Kultu-
ralnego i Przyrodniczego UNESCO. Składa się z 5 skalnych
świątyń – najważniejsze: Devaraja Viharaya, Maharaja Viha-
ra i Pachima Viharaya. Złożono w nich ok. 157 posągów
Buddy. Ściany grot pokryte są licznymi freskami. Przed gro-
tami rośnie święte drzewo Bo. 

Pinnawela – znajduje się tutaj słynny sierociniec dla słoni.
Przywożone są tutaj małe słonie, które straciły rodziców
i były narażone na śmierć. 

www.konsorcjum.com.pl
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Trasa: Colombo – Anuradhapura – Dambulla – Polonaruwa – Matale – Kandy 
– Pinnawela – Nuwara Eliya

SKARBY OCEANU INDYJSKIEGO
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

10 dni

DZIEŃ 1: WARSZAWA – COLOMBO
Zbiórka na lotnisku Warszawa-Okęcie. Wylot na Sri Lankę
prze jeden z europejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: COLOMBO
Przylot do Colombo. Powitanie. Przejazd przez miasto –
Ogrody Cynamonowe, fort, niegdyś brytyjska siedziba admi-
nistracji i garnizon wojskowy, Sea Street – osiedla złotników
w centrum Petach, dzielnica bazarów, świątynia hindu-
istyczna z wymyślnymi rzeźbieniami, holenderski kościół
Wolfendhal z 1749r., Sala Konferencyjna Bandaranaike, re-
plika rzeźby Avukana Budda, Plac Niepodległości Kolacja
i nocleg w hotelu Trans Asia lub podobnym 5*

DZIEŃ 3: COLOMBO – ANURADHAPURA – DAMBULLA
Po śniadaniu wyjazd do Anuradhapura. Anuradhapura –
najwspanialsze ze starożytnych miast Sri Lanki. Największym
skarbem miasta są dagaby w kształcie półkul. Najznamienit-
sze dagaby to Ruvenweli z II w. p. n. e. prawie 100-metro-
wej średnicy, Jetawanarama, Thuparama. Największą reli-
kwią miasta jest święte Drzewo Bo mające ponad 2000 lat,
ponoć wyrosłe z gałęzi drzewa, pod którym Budda doznał
oświecenia. Następnie przejazd do Dambulla. Kolacja i noc-
leg w hotelu Atamya Lake lub podobnym 4*

DZIEŃ 4: DAMBULLA – POLONARUWA – DAMBULLA
Polonnaruwa – stolica Sri Lanki w XI-XIII w, kiedy to za cza-
sów królów Vijaybahu, Parakrambahu, Nissankamalla kraj
rozkwitał. Zabytki lepiej zachowane niż w Anuradhapura,
wielkie ruiny wspaniałych świątyń (Lankatilake, Tivanka, Thu-
parama, stupy Rankot Vihara i Kriwehera, skalna Gal Viha-
re). Po południu zwiedzanie świątyni w grocie w Dambulla.
Dambulla znana jest z 5 takich świątyń, niektóre z nich są
datowane na 100 lat p. n. e. Ich ściany i sufit pokryte są bud-
dyjskimi freskami. Kolacja i nocleg w hotelu Atmaya Lake lub
podobnym 4*

DZIEŃ 5: DAMBULLA – MATALE – KANDY
Po śniadaniu wejście na słynną skałę Sigiriya, zaliczanej do
najpiękniejszego cudu na wyspie, zwanego również Lwią
Skałą. Na jej szczycie znajduje się okazały pałac i wspaniały
zespół ogrodowy. Nastepnie wyjazd do Kandy. Zwiedzanie
Ogrodu Przypraw w Matale, gdzie rosną cynamon, pieprz
i inne przyprawy, które można sobie zakupić. Po południu
zwiedzanie Kandy, stolicy górzystego rejonu Sri Lanki, miej-
sca dorocznego festiwalu Perahera – targ, muzeum klejno-
tów, lapidarium. Świątynia Zęba – Dla buddystów ze Sri Lan-
ki i całego świata Kandy to jedno z najświętszych miejsc,
znajduje się tu Dalada Maligawa – Świątynia Świętej Relikwii
Zęba Buddy, przywiezionego tu w IV wieku. Kolacja i nocleg
w hotelu Amaya Hills w Kandy lub podobnym 4*

DZIEŃ 6: KANDY – PINNAWELA – KANDY
Po śniadaniu wycieczka do Pinnawela W Pinnawela wizyta
w schronisku dla porzuconych i rannych słoni. Po południu
wizyta w królewskich ogrodach botanicznych w Peradeniya,

powstałych w 1374 roku dla królów Kandy. Jest w nich po-
nad 5000 gatunków roślin, zarówno endemicznych jak rów-
nież i tropikalnych z całego świata. Ogród przypraw i Dom
Orchidei. Kolacja i nocleg w hotelu Amaya Hills w Kandy lub
podobnym 4*

DZIEŃ 7: KANDY – NUWARA ELIYA
Po śniadaniu wyjazd do Nuwara Eliya, po drodze zwiedzanie
plantacji i wytwórni herbaty. Nuwara Eliya, zwana również
Małą Anglią, to rejon gdzie można spotkać liczne, brytyjskie
akcenty, a krajobraz stanowią przepiękne wzgórza, doliny,
wodospady i plantacje herbaty. Wieczorem zwiedzanie mia-
sta. Kolacja i nocleg w St. Andrews Hotel lub podobnym 3*

DZIEŃ 8: NUWARA ELIYA – COLOMBO
Po śniadaniu wyjazd do Colombo. Po południu zakwatero-
wanie w hotelu. Wieczorem odpoczynek lub czas wolny na
zakupy. Kolacja i nocleg w Trans Asia Hotel w Colombo lub
podobnym 5*

DZIEŃ 9: COLOMBO – WARSZAWA
Po śniadaniu do godziny 12: 00 opuszczenie pokoi. Czas
wolny na odpoczynek lub ostatnie zakupy. Po południu
transfer na lotnisko. Odprawa paszportowo-bagażowa. Wy-
lot do Polski. 

DZIEŃ 10: WARSZAWA
W godzinach południowych przylot do Warszawy. Zakoń-
czenie imprezy. Możliwe jest przedłużenie imprezy o pobyt
na Sri Lance lub Malediwach Możliwe są wyloty z Warszawy
Krakowa Poznania i Gdańska

MOŻLIWOŚĆ OPCJONALNEGO PRZEDŁUŻENIA IMPRE-
ZY O POBYT NA MALEDIWACH LUB NA SRI LANCE

CENA ZAWIERA: biletu lotniczego Warszawa/Gdańsk/Kraków/Poznań –
Colombo – Warszawa/Gdańsk/Kraków/Poznań w cenie 3250 PLN/ os. do-
rosła, 2 300 PLN/ dziecko 2 – 12 lat niezbędne transfery, zakwaterowanie
w podanych hotelach lub podobnych, wyżywienie: śniadania i kolacje,
transport klimatyzowanym pojazdem z anglojęzycznym kierowcą, pilot
polskojęzyczny (przy grupie min. 10 osób), opłaty za wstępy do zwiedza-
nych obiektów, noszenie bagażu, ubezpieczenie NW i KL, bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA: taksy lotniskowej przy wylocie ok. 11 USD, opłaty
za fotografowanie w Kandy, wydatków osobistych, napiwków. 

www.twojepodroze.com.pl
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Położenie: 
Hotel zlokalizowany w Negombo, na
zachodnim wybrzeży Sri Lanki. Jest on
idealnym miejscem dla turystów. Oto-
czone palmami i złotymi plażami Ne-
gombo zachwyca pięknymi widokami.
Jest to miejsce, gdzie w harmonii żyją
ludzie o różnych kulturach. Negombo
swą sławę zawdzięcza dzięki swojej bli-
skości do lotniska. Oprócz kurortów

znajduje się tu XVII-to wieczny kościół
oraz fort, wiele przytulnych restauracji
i knajpek. 

Pokoje: 
Hotel oferuje pokoje posiadające łazien-
kę, TV, prysznic na powietrzu, odtwa-
rzacz CD, suszarkę do włosów, klimaty-
zację, lodówkę, sejf, telefon oraz wenty-
lator. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje, bary, centrum medyczne
i SPA, butik, basen, pokój do medytacji,
codzienne zajęcia jogi, terapia muzyką,
kantor. 

www.konsorcjum.com.pl
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Położenie: 
Położony na południowo zachodnim
wybrzeżu Sri Lanki przy plaży Bentota.
Usytuowanie przy linii brzegowej powo-
duje, iż posiada on zapierający dech
w piersiach widok na Ocean Indyjski. Od
międzynarodowego lotniska dzieli go ok.

90 km, a od stolicy Sri Lanki zaledwie 60
km, czyli ok. półtorej-godzinna podróż. 

Pokoje: 
Wszystkie 162 pokoje hotelu posiadają
widok na morze lub hotelowe, tropikal-
ne ogrody. Wyposażone są w klimatyza-

cję, duże okna i prywatne balkony, mini
bar, TV, sejf, telefon, zestaw do kawy
i herbaty, łazienkę z prysznicem, suszar-
ką do włosów i osobnym telefonem. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje i bary, basen, korty teniso-

we, siłownia, bilard, tenis stołowy, plac
zabaw dla dzieci, dyskoteka, boiska do
gier zespołowych, centrum fitness, sau-
na, jacuzzi, klub nocny, zajęcia jogi, cen-
trum sportów wodnych.

AYURVEDA PAVILIONS

HOTEL TAJ EXOTICA

SRI LANKA HOTELE
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CLUB PALM GARDEN
Położenie: 
Hotel położony w Beruwela, 96 km
od międzynarodowego lotniska. Be-
ruwela leży na południowym zacho-
dzie Sri Lanki. Centrum miasta jest
nowoczesne i pulsujące życiem, na-
tomiast otoczenie olśniewa spoko-
jem oraz pięknymi widokami. Pobyt
w Beruwela daje okazje do korzysta-

n i a
z e

sportów wodnych, pieszych wycie-
czek oraz wycieczek po okolicznych
miastach. 

Pokoje: 
140 pokoi z widokiem na basen, oce-
an lub ogród. Wszystkie posiadają bal-
kon, klimatyzację, wentylator, łazienkę
z kabiną prysznicową, telefon, TV

wraz z programami satelitarnymi, ra-
dio, suszarka do włosów (na życzenie). 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje, bary, sala konferencyjna,
park, księgarnia, basen, dyskoteka,
centrum fitness, kort tenisowy, buti-
ki, sejf, pokój gier, sala bankietowa,
golf, siłownia. 

CLUB BENTOTA
Położenie: 
Położony w Bentota, na południowo-za-
chodnim wybrzeżu Sri Lanki. Otoczony
błyszczącą wodą, z jednej strony opływa

go rzeka Bentota, a z drugiej graniczy
z pięknymi tropikalnymi ogrodami. Poło-
żony ok. 60 km od lotniska. 

Pokoje: 
150 pokoi z pięknymi widokami, przytul-
nie urządzone, posiadają balkony. Każdy
pokój posiada: indywidualnie sterowana
klimatyzację, TV wraz z programami sate-
litarnymi, telefon, łazienkę z kabiną prysz-
nicową. 

Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, basen, centrum spor-
tów wodnych, boiska do gier zespoło-

wych, siłownia, korty tenisowe, butik, ju-
biler. 

Opcja AI: 
- Śniadania, lunche i obiady
- Popołudniowa kawa lub herbata i ciasto
- Nieograniczone przekąski i lokalne napo-
je (oprócz win i szampana) serwowane od
10 do 24 (posiłki serwowane po 24 do 10
rano będą doliczane do rachunku w nor-
malnych cenach). 

www.twojepodroze.com.pl
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Położenie: 
Hotel położony na wybrzeżu Wadduwa, gdzie w krysta-
licznej wodzie odbija się błękitne niebo. Hotel oferuje spek-
takularny widok na morze, plaże i ogrody pełne kokoso-
wych palm. Od lotniska dzieli go ok. 2-godzinna podróż.
Hotel zaprojektowany został przez sławnego architekta
Geoffreya Bawa, a jego głównym tematem jest woda, któ-
rej zawdzięcza swoją nazwę. 

Pokoje: 
Hotel oferuje 100 pokoi, wszystkie klimatyzowane, z pry-

watnym balkonem albo tarasem z widokiem na morze, te-
lewizja satelitarna, kanał muzyczny, mini bar, łazienka
z prysznicem, sejf, zestaw do kawy i herbaty, telefon. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, basen dla dzieci, restauracje, bary, siłownia, korty
tenisowe, korty do squash, badminton, tenis stołowy, klub
nocny, prywatne ogrody, wieczorne występy, animator,
prywatna plaża, centrum medyczne, centrum biznesowe,
dostęp do Internetu, wynajem aut, opiekunka do dziecka,
sklepy, jubiler, fryzjer, salon piękności, SPA.

HOTEL BLUE WATER
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Położenie: 
Zalany słońcem, przy piaszczystej plaży speł-
ni twoje wszystkie oczekiwania dzięki swoje-
mu stylowi, elegancji, pysznej kuchni i profe-
sjonalnej kadrze. Położony na południowo
wschodnim wybrzeżu Sri Lanki, 96 km od
lotniska, na obrzeżach miasta Beruwela. 

Pokoje: 
113 pokoi z widokiem na morze lub ogrody.
Pokoje posiadają drewniana podłogę, indy-
widualnie sterowana klimatyzację, telewizje
satelitarną, suszarkę do włosów, sejf, zestaw
do kawy i herbaty, mini bar. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, basen dla dzieci, Spa, restauracje i ba-
ry, sala konferencyjna, Jacuzzi, pralnia, squ-
ash, bilard, pokój gier, plac zabaw dla dzieci,
sklepy, jubiler, salon fryzjerski.

Położenie: 
Negombo jest sławną laguną na za-
chodnim wybrzeżu Sri Lanki położoną
zaledwie kilkanaście minut podróży od
lotniska. Miasteczko zamieszkane
w większości przez rybaków olśniewa
widokami na plażę i morze. 4 km od ho-
telu znajduje się centrum miasta. 

Pokoje: 
72 pokoje standard, a każdy pokój po-

siada prywatny balkon lub taras z wido-
kiem na morze, wentylator, telefon, ła-
zienkę z prysznicem, zestaw do kawy
i herbaty. 

Do dyspozycji gości: 
Basen z tarasem do opalania, restaura-
cje i bary, tenis stołowy, siatkówka, gry
plażowe, wieczorne występy, sejf w re-
cepcji, butik, kącik TV, sklep z biżute-
rią. 
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Położenie: 
Hotel jest wspaniale usytuowany
z widokiem na Ocean Indyjski. Oferu-
je swoim gościom nutkę historii,
pyszne jedzenie, wspaniałe widoki
i niezapomniane przeżycia. Zaprojek-
towany przez sławnego architekta
Geoffreya Bawa zachwyca wielkimi
otwartymi przestrzeniami i widokami
morza oraz ogrodów. Położony 146

km od międzynarodowego lotniska. 

Pokoje: 
Pokoje Deluxe posiadają balkon lub
taras z widokiem na ocean, TV, mini
bar, sejf, zestaw do kawy i herbaty,
drewnianą lub marmurową łazienkę
z kabiną prysznicową i wanną, su-
szarkę do włosów, klimatyzację,
wentylator, telefon, radio, budzik. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje i bary, basen, sklep, si-
łownia, korty tenisowe, opiekunka
do dziecka, biuro podróży, wypoży-
czalnia aut, SPA, masaże, centrum
biznesowe, dostęp do Internetu, fry-
zjer i salon piękności, centrum spor-
tów wodnych, boiska do gier, squ-
ash, basen dla dzieci, biblioteka, jubi-
ler, sale balowe i konferencyjne. 

SRI LANKA HOTELE

LIGHTHOUSE HOTEL

HOTEL EDEN RESORT I SPA

HOTEL JETWING SEASHELLS
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Położenie: 
Hotel położony jest na złotych plażach Ma-
hawaskaduwa, w rybackiej wiosce, niedale-
ko miasta Kalutara. 24 mile na południe od
Colombo i 45 mil od międzynarodowego
lotniska. Ośrodek otoczony bujnymi ogro-
dami z tropikalną roślinnością i palmami ko-
kosowymi. 

Pokoje: 
Pokoje udekorowane ze smakiem i wyczu-
ciem, w delikatnych i uspokajających kolo-

rach. Wszystkie 72 pokoje posiadają klima-
tyzację, łazienkę, balkon lub taras z wido-
kiem na morze, TV, odtwarzacz CD, mini
bar, sejf, telefon, suszarkę do włosów. 

Do dyspozycji gości: 
Dwa baseny z tarasem do opalania, restau-
racje i bary, korty tenisowe, squash, boiska
do gier zespołowych, tenis stołowy, siłow-
nia, SPA, sauna, jacuzzi, aerobic, wieczorne
pokazy, sale bankietowe i konferencyjne,
pralnia. 

RIVIERINA HOTEL
Położenie: 
Położony na południowo zachodnim wybrzeżu Sri Lanki,
96 km od międzynarodowego lotniska. Hotel leży przy
złoto-piaszczystych plażach na obrzeżach miasta Beruwe-
la. Otaczają go ogrody z kokosowymi palmami i krystalicz-
na morska woda. Wspaniałe miejsce na wakacje, ślub,
miesiąc miodowy lub podróż w interesach. 

Pokoje: 
192 przestronne pokoje gościnne, każdy posiada własny

prywatny balkon lub taras, z widokiem na morze lub
ogrody. Pokoje posiadają: klimatyzacja, telefon, łazienka
z prysznicem lub wanną, zestaw do kawy i herbaty, mini
bar, telewizja satelitarna, kanał muzyczny, suszarka do
włosów, sejf. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, restauracje i bary, basen dla dzieci, pralnia, stadni-
na koni, squash, tenis stołowy, siłownia, centrum fitness,
bilard, pokój gier, plac zabaw dla dzieci, sklep, fryzjer, sa-

lon piękności, sala konferencyjna, SPA, centrum sportów
wodnych. 

MOUNT LAVINIA HOTEL
Położenie: 
Hotel przeniesie nas w czasie do starego
Cejlonu i zabierze nas w pełen magii i cza-
ru świat. Położony w otoczeniu pięknych
plaż. Leży 12 km od centrum Colombo
i 5 min. od lotniska. 

Pokoje: 
Pokoje w delikatnych barwach, z eleganc-
kimi łóżkami, wyposażone w: telewizję sa-
telitarną, mini bar, balkon, łazienkę z
prysznicem, klimatyzacja, telefon, bezprze-
wodowy Internet, suszarka do włosów. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje i bary, basen, prywatna plaża,
centrum sportów wodnych, SPA, zajęcia
z jogi, sklepy, centrum biznesowe, pralnia,
kawiarnia, sale konferencyjne i bankieto-
we, boiska do gier zespołowych, siłownia. 
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SRI LANKA
WYCIECZKI

Wycieczka po Kolombo 
Wyjazd z hotelu ok. godziny 10.00 w kierunku Kolombo,
gdzie zobaczymy Fort, Świątynię Hindu na Sea Street, Ko-
ściół Holenderski, datowany na 1749 rok, zabytkowy me-
czet Davatagaha, Independence Hall, Muzeum Narodowe,
kompleks konferencyjny B. M. I. C. H. oraz wiele innych
atrakcji miasta. Powrót do hotelu ok. godziny 16.00. 

Cena za osobę: 50 USD
Dopłata do lunchu w lokalnej restauracji: 20 USD/osoba

UWAGI: 
-transport na trasie zwiedzania klimatyzowanym autobusem
-cena zawiera wszystkie bilety wstępów
-cena nie zawiera: lunchu, opłat za zezwolenie na fotografowanie i filmo-
wanie, wydatków własnych, napiwków

Wycieczka do Galle
Wyjazd z hotelu do Galle o godzinie 08.30. Przejazd potrwa
ok. 2-2,5 godziny. Galle to najstarszy i najważniejszy port
kraju. Miasto to znane jest z wielu rzemiosł: wyrobu koron-
ki, rzeźb hebanowych oraz z obróbki kamieni szlachetnych.
Następnie wizyta na farmie żółwi w Kosgoda. Otwarto ją
w celu ochrony zagrożonych gatunków żółwi, a zwłaszcza
gatunku żółwia szylkretowego. Działalność farmy polega na
tym, iż okoliczni ludzi przynoszą tu znalezione na plaży jaja,
które bardzo łatwo padają ofiarą drapieżników. Jaja rozwi-
jają się na fermie, poczym na wolność wypuszczane są już

małe żółwiki, które maja większe szanse na przetrwanie. Po-
wrót do hotelu około godziny 17.00. 

Cena za osobę: 80 USD
Dopłata do lunchu w lokalnej restauracji: 20 USD/osoba

UWAGI: 
-transport na trasie zwiedzania klimatyzowanym autobusem
-cena zawiera wszystkie bilety wstępów
-cena nie zawiera: lunchu, opłat za zezwolenie na fotografowanie i filmo-
wanie, wydatków własnych, napiwków

Wycieczka do Kandy
Wyjazd z hotelu o 6.00 rano i przejazd do Kandy. Po drodze
zwiedzanie Sierocińca dla słoni Pinnawella Elephant Orpha-
nage oraz Ogrodów Przypraw w Matale. Pinnawella Ele-
phant Orphanage został założony w 1975, stworzony został
w celu ratowania słoni. Od tamtej pory liczba słoni przeby-
wająca w sierocińcu liczy ponad 40 osobników, w tym sło-
nie przywożone z różnych stron świata oraz narodzone
w niewoli słoniątka. Niezapomniana wycieczka po ośrodku
potrwa ok. 1-1,5 godziny. Ogrody Przypraw dadzą nam
możliwość podziwiania upraw cynamonu, kardamonu, pie-
przu i wielu innych. Podczas zwiedzania można też zakupić
przyprawy. Zwiedzanie potrwa ok. 1 godziny. Po południu
pojedziemy do Kandy, gdzie zobaczymy główny rynek, cen-

trum rzemieślnicze, Muzeum Kamieni Szlachetnych, Świąty-
nię Zęba Buddy- w świątyni tej znajduje się relikwia zęba
Buddy, uważana za najcenniejszy skarb Sri Lanki. Zwiedza-
nie Kandy zajmie nam ok. 2 godzin. Następnie czeka nas ok.
4 godzinna podróż powrotna z Kandy do hotelu. 

Cena za osobę: 140 USD
Dopłata do lunchu w lokalnej restauracji: 20 USD/osoba

UWAGI: 
-transport na trasie zwiedzania klimatyzowanym autobusem
-cena zawiera wszystkie bilety wstępów
-cena nie zawiera: lunchu, opłat za zezwolenie na fotografowanie i filmo-
wanie, wydatków własnych, napiwków

Całodzienna wycieczka do Singharaja

Wyjazd z hotelu o godzienie 06:00 rano i przejazd do lasów
deszczowych Singharaja (ok. 3-3,5 godziny). Lasy Singharaja
w 1989 roku te zostały wpisane na listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO. Zajmują one
powierzchnię ponad 11 hektarów. Rośnie tu 331 gatunków
drzew, z czego 192 gatunki to gatunki rosnące tylko w tym
miejscu na świecie. Różnorodna fauna lasów obejmuje 65
gatunków motyli, 10 gatunków ryb, 141 odmian ptaków i
40 gatunków ssaków. Singharaja jest rajem dla miłośników
natury.

Wieczorem (ok. 18.00) powrót do hotelu.

Cena za osobę: 
70 USD
Dopłata do lunchu w lokalnej restauracji: 20 USD/osoba

Cena zawiera:
- Transfery klimatyzowanym busem
- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

Cena nie zawiera:
- Lunchy
- Taks lotniskowych
- Opłat za fotografowanie
- Wydatków własnych
- Napiwków 
- Biletów lotniczych

WYCIECZKI FAKULTATYWNE
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Przygoda z waleniami
Dzień 1
Przylot na Sri Lankę, powitanie przez przedstawiciela firmy,
transfer do Negombo. (ok. 4 godziny). Popołudnie wolne na
relaks. Kolacja oraz nocleg w hotelu Jetwing Lighthouse 4*
lub o podobnym standardzie. 

Dzień 2
Przejazd wczesnym rankiem (ok. 06.00) do przystani Maris-
sa znajdującej się około 45 min drogi dalej. Wypłynięcie
z portu o 07.00. Każdy uczestnik otrzyma zapakowany po-
siłek oraz wodę mineralną. Na morzu spędzimy około 5 go-
dzin w trakcie, których będziemy mieli możliwość obserwo-
wania wielorybów i delfinów. Dopłynięcie do miejsca gdzie
znajdują się walenie zajmie około 1 godzinę. Następnie po-
wrót do przystani oraz przejazd do hotelu. 
Kolacja oraz nocleg w hotelu Jetwing Lighthouse 4* lub
o podobnym standardzie. 

Dzień 3
Po śniadaniu dzień wolny na relaks. Kolacja oraz nocleg
w hotelu Jetwing Lighthouse 4* lub o podobnym standar-
dzie. 

Dzień 4
Po śniadaniu zakończenie imprezy. Przejazd na wypoczynek
do wybranego hotelu lub przelot powrotny do Polski. 

Osoba dorosła w pokoju 2-os: 820 USD
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 100 USD

Cena zawiera: 
- Wyżywienie HB (śniadanie, kolacja) 
- Transfery klimatyzowanym pojazdem
- Bilety wstępów

Cena nie zawiera: 
- Lunchu
- Taks lotniskowych
- Opłat za fotografowanie
- Opłaty za wczesne zameldowanie
- Wydatków własnych
- Napiwków
- Biletów lotniczych

Uwaga: 
Walenie przypływają w okolice Sri Lanka w miesiącach od stycznia do
kwietnia. W związku z tym impreza ta możliwa jest do realizacji tylko w tym
okresie. 

SRI LANKA
INFORMACJE
PRAKTYCZNE

www.twojepodroze.com.pl
34

WYCIECZKI FAKULTATYWNE

AZJA26_41.qxd  2009-06-24  20:57  Page 34



Przygoda ze słoniami
Dzień 1: WARSZAWA – SIGIRIYA 
Przylot na Sri Lankę, powitanie przez przedstawiciela kontra-
henta. Transfer do Sigiriya. Wieczór wolny na odpoczynek.
Kolacja i nocleg w hotelu Sigiriya 3* lub o podobnym stan-
dardzie. 

Dzień 2: SIGIRIYA – MINNERIYA
Po śniadaniu przejazd do Sigiriya oraz wizyta w sławnej for-
tecy na skale Sigiriya. 
Sigiriya – „Lwia Skała” to stanowisko archeologiczne na Sri
Lance, znajdują się tam ruiny starożytnego pałacu i twierdzy
zbudowanych podczas panowania króla Kassapy (473-491)
na szczycie 370-metrowej skały. Sigiriya jest jedną z siedmiu
miejsc na Sri Lance na Liście Światowego Dziedzictwa Kultu-
rowego i Przyrodniczego. Skała to ogromna bryła magmy –
pozostałość po dawno wygasłym i zapadniętym wulkanie.
Położona na względnie płaskiej wyżynie jest widoczna z od-
ległości wielu kilometrów. 
Po południu wizyta w Parku Narodowym Minneriya, w miej-
scu gromadzenia się słoni. 
W sierpniu i wrześniu, ponad 300 słoni spotyka się przy
brzegach zbiornika wody. Ich spotkanie nazywane „zebra-
niem słoni” jest niesamowitym przeżyciem dla każdego ob-
serwatora. 
Następnie transfer do hotelu. Kolacja i nocleg w hotelu Sigi-
riya 3* lub o podobnym standardzie. 

Dzień 3: SIGIRIYA – MINNERIYA-SIGIRIYA
Po śniadaniu czas wolny na odpoczynek. Po południu kolej-
na wizyta w Parku Narodowym Minneriya, w miejscu gro-
madzenia się słoni. Kolacja i nocleg w hotelu Sigiriya 3* lub
o podobnym standardzie. 

Dzień 4: SIGIRIYA – KANDY
Po śniadaniu przejazd do Kandy. Na trasie zatrzymamy się
w Ogrodzie Przypraw w Matale. 
Ogród Przypraw w Matale to miejsce hodowli przypraw, tj.
cynamon, kardamon, pieprz itp. W ogrodzie istnieje także
możliwość zakupu wybranych przypraw. 
Po południu dojedziemy do Kandy, gdzie zobaczymy głów-

ny rynek, centrum rzemieślnicze, Muzeum Kamieni Szlachet-
nych, Świątynię Zęba Buddy- w świątyni tej znajduje się reli-
kwia zęba Buddy, uważana za najbardziej cenny skarb Sri
Lanki. 
Kolacja i nocleg w hotelu Topaz 3*, Kandy 3* lub o podob-
nym standardzie. 

Dzień 5: KANDY – PINNAWELA – COLOMBO 
Po śniadaniu transfer do Kolombo. Na trasie zatrzymamy się
w sierocińcu dla słoni Pinnawela. 
Pinnawella Elephant Orphanage został założony w 1975 ro-
ku, stworzony został w celu ratowania słoni. Od tamtej po-
ry liczba słoni przebywająca w sierocińcu liczy ponad 40
osobników, w tym słonie przywożone z różnych stron świa-
ta oraz narodzone w niewoli słoniątka. 
W Kolombo zobaczymy Fort, Świątynię Hindu na Sea Street,
Kościół Holenderski, datowany na 1749 rok, zabytkowy me-
czet Davatagaha, Independence Hall, Muzeum Narodowe,
kompleks konferencyjny B. M. I. C. H. oraz wiele innych
atrakcji miasta. 
Wieczorem czas wolny na odpoczynek. 
Kolacja oraz nocleg w hotelu Pegasus Reef Hotel 4* (12 km
od Kolombo) lub o podobnym standardzie. 

Dzień 6: WATTALA 
Po śniadaniu zakończenie imprezy. Przejazd na wypoczynek
do wybranego hotelu lub przelot powrotny do Polski. 

Osoba dorosła w pokoju 2-os: 750 USD
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 130 USD

Cena zawiera: 
- Zakwaterowanie, wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania, kolacje) 
- Transfery klimatyzowanym busem
- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

Cena nie zawiera: 
- Lunchy
- Taks lotniskowych
- Opłat za fotografowanie
- Opłaty za wczesne zameldowanie
- Wydatków własnych
- Napiwków 
- Biletów lotniczych

Spływ rzeką Kelani.

Wyjazd z hotelu o godzinie 08:00 i przejazd do Kitulgala
(ok. 3-3,5 godziny). Po drodze 30 min przystanek na
odpoczynek. Spływ rzeką to wysoce ekstremalne przeżycie
zapewniające dużą dawkę adrenaliny. Podczas spływu
doświadczysz mrożących krew w żyłach przepraw przez
wartki strumień rzeki, w otoczeniu malowniczych widoków.
Na trasie spływu będziemy mijać most znany z filmu "Most
na Rzece Kwai". Spływ zajmie około 1-1,5 godziny.
Wieczorem (ok. 18.00) powrót do hotelu.

Cena za osobę: 120 USD

Dopłata do lunchu w lokalnej restauracji: 20 USD/osoba

Cena zawiera:
- Transfery klimatyzowanym busem
- Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów

Cena nie zawiera:
- Lunchy - Taks lotniskowych -Opłat za fotografowanie
- Wydatków własnych - Napiwków 
- Biletów lotniczych

www.konsorcjum.com.pl
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Państwo położone w południowej Azji, w północno-zach-
odniej części Oceanu Indyjskiego, na południowy zachód od
Indii i Sri Lanki. Państwo to składa się z 19 Atoli, składających
się z ok. 2000 wysp. Wyspy tworzące państwo mają charak-
ter atoli – raf koralowych. Rafy stanowią ochronę przed cy-
klonami i towarzyszącymi im potężnymi falami sztormowy-
mi. Wyspy pokryte są drzewami chlebowymi i palmowymi.
Jest to niezwykle egzotyczny świat z lazurową wodą, turku-
sowymi lagunami, pięknymi rafami koralowymi, rybami
o przepięknych barwach i białymi plażami. Jest to niewątpli-
wie wymarzone miejsce dla miłośników sportów wodnych
(pływanie, nurkowanie, windsurfing, żeglarstwo) lub leniu-
chowania na rajskich plażach. 

Klimat: 
Malediwy położone są w strefie klimatu równikowego wy-
bitnie wilgotnego. Od maja do sierpnia wieje tu monsun po-
łudniowo – zachodni przynosząc wysokie opady, a od grud-
nia do marca suchy i chłodny monsun północno – wschod-
ni. Średnia roczna suma opadów atmosferycznych wynosi
2130 mm, a średnia roczna temperatura powietrza 27°C. 

Stolica:
Male, leżąca na północnym atolu Male, centrum polityczno-
-gospodarcze kraju. W tętniącej życiem stolicy można po-
znać prawdziwe życie tubylców. Jest to główny ośrodek
handlu i rzemiosła (m. in. wyrób mat z włókna kokosowe-
go). W mieście tym znajduje się port lotniczy o znaczeniu
międzynarodowym. W Male znajdują się takie zabytki, jak:
dawny pałac sułtana (XIXw.), liczne meczety, mauzoleum
Abdul Barachatuła Barbary. Warto również odwiedzić targ
warzywny i rybny. 

Język urzędowy: 
malediwski (dialekt języka syngalskiego), w użyciu także ję-
zyk angielski. 

Religia: Islam 

Czas: +4h (czas letni: +3 h). 

Waluta:
rupia malediwska: 1 USD=12 MVR Ważne! Zabroniony jest
wwóz i wywóz waluty miejscowej. Na wyspach z ośrodkami
turystycznymi przyjmowane są wyłącznie dewizy – USD. Na
Malediwach nie są przyjmowane euroczeki. 

Elektryczność: 220 V 

Placówki dyplomatyczne:
Brak polskiej placówki dyplomatycznej. Ambasador RP
w New Delhi (Indie) akredytowany jest również w Republice
Malediwów. 

Ambasada RP w New Delhi 
Chanakyapuri, 50-M Shanti Path 
New Delhi 110021 
Tel.: (00 91 11) 414 96 900 
Faks: (00 91 11) 268 71 914 
E-mail: polemb@airtelmail.in 
Strona internetowa: www.newdelhi.polemb.net 

Zalecane szczepienia: brak. 
Należy jednak pamiętać o możliwości zarażenia się cholerą,
tyfusem, polio, żółtaczką typu A, B i E. Zagrożenie malarią
w zasadzie zanika, niemniej jednak warto się przed nią za-
bezpieczyć. Należy zabrać niezbędne leki i zadbać o ochro-
nę przed komarami. 

Wiza:
Na lotnisku w Male podczas kontroli paszportowej otrzymu-
je się bezpłatnie stempel władz imigracyjnych zezwalający
na wjazd. Każdy turysta otrzymuje wizę ważną przez 30 dni
bez wnoszenia opłat. Sprawdza się posiadanie wystarczają-
cych środków finansowych i biletu powrotnego. Turysta mu-
si mieć wykupione miejsce w jednym z wielu ośrodków tu-
rystycznych. Dokumenty wymagane do uzyskania wizy tury-
stycznej: paszport, bilet powrotny, rezerwacja hotelu; do
uzyskania wizy biznesowej niezbędne jest zaproszenie od
miejscowej firmy, pozostałe wymagania jak w przypadku
wizy turystycznej. Ważne! Po przylocie na Male wszelkie na-
poje (alkoholowe i bezalkoholowe) są zabierane i zwracane
dopiero przy wylocie. 

Co zabrać?
Lekkie, bawełniane ubrania, strój plażowy, ubranie przeciw-
deszczowe, krem z filtrem UV, okulary przeciwsłoneczne
i nakrycie głowy. 

Bezpieczeństwo: 
Woda w ośrodkach turystycznych jest czysta, ale poza nimi jest
nie zdatna do picia, czy mycia zębów. Bezpiecznie jest stosować
wodę butelkowaną. Jedzenie w hotelach jest bezpieczne, ale
należy uważać i spożywać wyłącznie potrawy bezpośrednio po
ugotowaniu. Transport samochodowy występuje właściwie tyl-
ko na wyspie Huhule. Większość z ponad 2000 wysp można
przejść pieszo w czasie niezbyt długiego spaceru. Alkohol jest
dostępny tylko w ośrodkach turystycznych (poza stolicą kraju –
Male), ale spożywanie alkoholu i palenie w czasie Ramadanu
jest niewskazane. W strojach kąpielowych lepiej poruszać się tyl-
ko w ośrodkach turystycznych i na plaży (na pewno nie w stoli-
cy Male). Jest to kraj muzułmański i powinno się uszanować
miejscowe zwyczaje. Podczas zwiedzania meczetów nogi i cia-
ło muszą być zakryte. Konsekwencją przykazań religijnych jest
modlitwa, która ma miejsce 5 razy w ciągu dnia. Nie należy się
dziwić, gdy o określonych porach sklepy są zamykane na 15 mi-
nut, a sprzedawcy udają się na modlitwę. Muszle można kupo-
wać tylko oficjalnie w sklepach – nie wolno wynosić ich z plaży. 

MALEDIWY
INFORMACJE

OGÓLNE

www.twojepodroze.com.pl
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Położenie: 
Hotel zlokalizowany na zachodnim krańcu wyspy Kuramathi
przy pięknej, piaszczystej plaży. Transfer z oddalonego o 70 km
lotniska zajmuje 25 min. aeroplanem lub 105 min. motorówką. 

Pokoje: 
Hotel posiada 56 pokoi, w tym 36 pokoi typu Beach Bungalow,
które położone są na plaży wyposażone w łazienkę, klimatyza-
cję, mini bar, telefon, taras, sejf, zewnętrzny prysznic, suszarkę

do włosów. Za dopłatą istnieje możliwość zakwaterowania
w Water Bungalow. Są one odpowiednie do relaksu nad wodą,
wyposażone w łazienkę, klimatyzację, mini bar, telefon, taras,
sejf, zewnętrzny prysznic, suszarkę do włosów. 

Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, sauna, jacuzzi, SPA, basen, dyskoteka, łódź ze
szklanym dnem, centrum sportów wodnych, centrum fitness,
boiska do gier zespołowych, tenis stołowy. 

www.konsorcjum.com.pl
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Położenie: 
Hotel znajduje się w północnej części Atolu Ari, 100
km od lotniska w Male, zaledwie 20 min. aeropla-
nem lub motorówką. Położony nad piękną piasz-
czystą plażą, na skraju wyspy. 

Pokoje: 
Hotel posiada 100 pokoi, w tym 80 bungalowów
na plaży i 20 bungalowów na wodzie (za dopłatą).

Wszystkie wyposażone w łazienkę, lodówkę, tele-
fon, TV, suszarkę do włosów, mini bar, klimatyza-
cję. 
Do dyspozycji gości: 
Centrum sportów wodnych, wycieczki łodziami,
boiska do siatkówki plażowej, piłki nożnej, tenis
stołowy, animacje, dyskoteka, restauracja, centrum
fitness, masaże, siłownia, sala konferencyjna, sklep
z pamiątkami.

Położenie: 
Hotel znajduje się na Południowym Atolu Ari, 82 km od lotni-
ska, 25 min. podróży aeroplanem. Otoczony plażami ze śnież-
no białym piaskiem, tropikalną roślinnością, palmami, nad tur-
kusową laguną. Jego piękno pozostaje na zawsze w pamięci. 

Pokoje: 
Hotel posiada 144 pokoi, w tym 13 standardowych, 131 supe-
rior (za dopłatą). Wszystkie elegancko i wygodnie umeblowane,
posiadają łazienkę, telefon, lodówkę, TV z kanałami satelitarny-

mi. Pokoje standardowe mają widok na ogród, słoneczny taras
z zestawem mebli ogrodowych. Pokoje superior mają widok na
plażę, taras z meblami ogrodowymi, łazienka jest w pełni wypo-
sażona i częściowo otwarta, posiadają mały prywatny ogródek. 

Do dyspozycji gości: 
Bar, dyskoteka, bar karaoke, sklep z pamiątkami, centrum fit-
ness i siłownia, badminton, centrum nurkowania i sportów
wodnych, tenis stołowy, boiska do siatkówki, wędkowanie,
możliwość wykupienia wycieczek fakultatywnych. 

MALEDIWY HOTELE

VELIDHU ISLAND RESORT

HOTEL KURAMATHI BLUE LAGOON

VILAMENDHOO ISLAND RESORT
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Położenie: 
Położony w południowej części Atolu Ma-
le. 34 km od międzynarodowego lotniska
Male. Otoczony krystalicznie czystą wodą
Oceanu Indyjskiego, wśród palm kokoso-
wych. 

Pokoje: 
Hotel posiada 116 pokoi w dwóch typach
– standard i Water Bungalow (za dopła-

tą). Pokoje standardowe są przestronne
i wygodne o dużej powierzchni, wyposa-
żone w mini bar, duże łóżko, przestronną
łazienkę z kabiną prysznicową, balkon lub
taras, telefon, TV plazmowy oraz pakiet
programów satelitarnych. Pokoje typu
water bungalow posiadają prywatny taras
nad wodą, ze szklaną podłogą umożliwia-
jąca obserwowanie raf koralowych. Jest to
świetne miejsce na relaks i odpoczynek.

Położenie: 
Położony na zielonej wyspie otoczonej
piaszczystymi plażami, 130 km na północ
od Male. Hotel znajduje się tylko 45 min.
podróży aeroplanem lub krótką przepra-
wą na łódkach od Male. 

Pokoje: 
Hotel oferuje 215 klimatyzowanych bun-
galowów. Wszystkie mają widok na mo-
rze oraz posiadają taras i łazienkę z prysz-
nicem. Ponadto każdy pokój wyposażony
jest w serwis do kawy i herbaty, wentyla-
tor, suszarkę do włosów, telefon, sejf. 

Do dyspozycji gości: 
Sala bankietowa i konferencyjna, bar,
pub, salon piękności, centrum biznesowe,
kafejki, dyskoteka, centrum fitness, Inter-
net, jacuzzi, masaże, centrum medyczne,
restauracja, SPA, sauna, basen, kort teni-
sowy, centrum sportów wodnych, sklepy. 

Położenie: 
Nazwa hotelu w miejscowym języku
oznacza Wyspę Białego Złota. Jak sama
nazwa wskazuje kompleks położony jest
na Północnym Atolu Male wśród bujnej
zielonej roślinności i śnieżnobiałych plaż.
Piaszczyste ścieżki wiją się przy brzegu wy-

spy, natomiast wnętrze wyspy eksploduje
bujną roślinnością. Podróż z lotniska zaj-
muje jedynie 30 min motorówką. 

Pokoje: 
Hotel posiada 137 pokoi na plaży (Beach
Villa) lub na oceanie (Ocean Villa, za do-

płatą). Pokoje typu Beach Villa są modnie
zaprojektowane, spełniają 4 gwiazdkowe
standard, wyposażone w łazienkę, mini
bar, telewizor, zestaw do przygotowania
kawy i herbaty, duże łóżko, prywatny ta-
ras z prysznicem na powietrzu. Pokoje
Ocean Villa są to wygodne i komfortowe
domki ustawione na pomoście, wyposa-
żone w przestronną łazienkę z przepięk-
nym widokiem na ocean, mini bar, duże

łóżko, taras lub balkon, telefon, telewizor
z telewizją satelitarną. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, basen dla dzieci, bar karaoke, plac
zabaw dla dzieci, czytelnia, sklep z biżute-
rią, restauracje, bary i kafejka, dyskoteka,
korty tenisowe, centrum sportów wod-
nych. 

www.twojepodroze.com.pl
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MALEDIWY HOTELE

ADAARAN SELECT CLUB RANNALHI

Pokoje wyposażone w zestaw do kawy
i herbaty, duże łóżko, sejf, TV, mini bar. 

Do dyspozycji gości: 
Kafejka, dwa bary, restauracja, salon
piękności, dyskoteka, butik z ubraniami
i pamiątkami, sklep z biżuterią, serwis

śniadaniowy do łóżka lub na taras, moż-
liwość jedzenia obiadów na plaży, co-
dzienne animacje, centrum masażu, pa-
kiety wycieczkowe: nocne łowienie ryb,
zwiedzanie okolicznych wysp, zwiedza-
nie Male. 

ADAARAN SELECT MEEDHUPPARU & PRESTIGE

ADAARAN SELECT HUDHURAN FUSHI MALDIVES
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Położenie: 
Filitheyo jest jedyną niezamieszkaną wy-
spą w Atolu Faafu. Ta naturalna, tropikal-
na wyspa zachwyca i czaruje przepiękną
roślinnością, plażami z białym piaskiem,
turkusową wodą z rafami koralowymi.
Podróż z lotniska oddalonego o 120 km
zajmuje 35 min. lotu aeroplanem. 

Pokoje: 
Hotel posiada 84 pokoi typu Superior

Villa - domki-bliźniaki, wyposażone
w klimatyzację, wentylator, łazienkę
w części otwarta, prysznic na powietrzu,
suszarka do włosów, mini bar, TV, tele-
fon, weranda, serwis do parzenia kawy
i herbaty. W hotelu znajdują się również
pokoje o wyższym standardzie (za do-
płatą). Pokoje to: 15 Deluxe Villa (wolno
stojący domek, klimatyzacja, wentylator,
częściowo otwarta łazienka, weranda,
prysznic na zewnątrz, mini bar, TV SAT ,

suszarka do włosów, zestaw do kawy
i herbaty, telefon, 10 Family Villa (dwie
wille połączone przejściem, odpowied-
nie dla rodzin z dziećmi. Posiadają czę-
ściowo otwartą łazienkę, klimatyzację,
wentylator, prysznic na zewnątrz, we-
randa, mini bar, TV SAT, zestaw do ka-
wy i herbaty, suszarka do włosów, tele-
fon) oraz 16 Water Villas (wolno stojące
domki zbudowane na pomoście nad
krystalicznie czystą wodą, posiadają kli-

matyzację, wentylator, przestronną ła-
zienkę z prysznicem, prywatną werandę
z leżakami, mini bar, suszarka do wło-
sów, telefon, TV SAT. 

Do dyspozycji gości: 
Centrum SPA, centrum sportów wod-
nych, restauracje, bary, basen, dyskote-
ka, bar karaoke, sklep z pamiątkami, cen-
trum fitness, siłownia, tenis stołowy, bo-
iska do siatkówki, wędkarstwo, sklepy. 

www.konsorcjum.com.pl
39

Położenie: 
Hotel Biyadhoo Island Resort, oddalony 25
km od lotniska, położony jest wśród pięk-
nych owocowych drzew i palmowego gaju.
Stanowi doskonałą bazę wypadową dla mi-
łośników nurkowania. 

Pokoje: 
6 dwukondygnacyjnych budynków posiada
łącznie 96 gustownie umeblowanych pokoi
wyposażonych w klimatyzację, telewizję, te-
lefon z połączeniem międzynarodowym oraz
mini bar. Pokoje znajdujące się na parterze

posiadają prywatne patio, które wychodzą
prosto na plażę. 

Do dyspozycji gości: 
restauracje, sauna, spa, basen, pralnia, fit-
ness center, dyskoteka

Położenie: 
Na wyspie w południowej części Pół-
nocnego Atolu Male. Podróż z oddalo-
nego o 6 km lotniska zajmuje 15 min.
motorówką. Hotel znajduje się bezpo-
średnio przy pięknej plaży nad lazuro-
wą wodą. 

Pokoje: 
Hotel proponuje zakwaterowanie

w pokoju typu Beachfront Deluxe, któ-
re zbudowane są w kolonijnym stylu,
posiadają klimatyzację, prywatny taras
lub balkon, w pełni wyposażoną ła-
zienkę, TV wraz z programami sateli-
tarnymi, mini bar.. Za dopłatą istnieje
możliwość zakwaterowania w poko-
jach o wyższym standardzie tj. water
suite, water villa, water bungalow. 
Do dyspozycji gości: 

Restauracja, centrum sportów wod-
nych, basen, centrum fitness, kort teni-
sowy, tenis stołowy, plac zabaw, biblio-
teka, kafejka internetowa, butik, SPA,
sauna, jacuzzi, dyskoteka, łódź ze szkla-
nym dnem, wędkowanie. 

MALEDIWY HOTELE

HOTEL BIYADHOO ISLAND RESORT

FILITHEYO ISLAND RESORT

FULL MOON MALDIVES
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KURAMATHI COTTAGE & SPA
Położenie: 
Położony na środku wyspy Kuramathi. Jest
to ośrodek nastawiony na działalność
leczniczą i zdrowotną. Wyspa zadziwia
swoim pięknem oferując nam różnorod-
ność fauny i flory malediwskich wysp. Ho-
tel znajduje się 70 km i 25 min. lotu aero-
planem lub 105 min. motorówką od lot-
niska. 

Pokoje: 
Hotel posiada 81 pokoi, w tym: 31 Beach
Bungalow, usytuowanych na plaży, kilka
kroków od wody, wszystkie posiadają
piękny widok na lagunę. Pokoje urządzo-
ne są w nowoczesnym stylu, posiadają ła-
zienkę, klimatyzację, mini barek, telefon,
taras, sejf, zewnętrzny prysznic, suszarkę
do włosów. W hotelu za dopłatą dostęp-

ne jest również 50 Water Bungalow stoją-
cych na pomoście nad wodą. 

Do dyspozycji gości: 
Centrum SPA, sauna, jacuzzi, basen, dys-
koteka, łódź ze szklanym dnem, centrum
sporów wodnych, centrum fitness, boiska
do gier zespołowych, tenis stołowy, bary
i restauracje. 

KURAMATHI VILLAGE
Położenie: 
Tropikalna wyspa na błękitnym morzu,
z palmami szumiącymi na wietrze oraz

ogrodami pełnymi egzotycznych kwia-
tów. 
Idealna ostoja dla tych którzy chcą odciąć

się od świata i pogrążyć się w relaksie, ci-
szy i spokoju. 

Pokoje: 
Resort dysponuje pokojami w trzech stan-
dardach. Wszystkie są klimatyzowane, po-
siadają lodówkę, balkon lub taras, łazien-

kę z przysznicem i wanną, telefon oraz
sejf. 
Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, basen, centrum me-
dyczne, pralnia, centrum sportów wod-
nych, wypożyczalnia sprzętu sportowego,
siatkówka, tenis, siłownia, Spa, butik. 

www.twojepodroze.com.pl
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MALEDIWY HOTELE

HOLIDAY ISLAND RESORT
Położenie: 
Hotel jest usytuowany na wierzchołku
południowego Ari Atoll, otoczony pry-
watnością i spokojem. Holiday Island Re-
sort jest tropikalnym rajem z palmami,
białymi i delikatnymi piaskami plaż, czy-
stą wodą i zawsze obecnym słońcem. Do
stolicy Male dzieli 2 godzinna podróż
motorówką. 

Pokoje: 
142 pokoje wyposażone w klimatyzacje, ła-
zienki, telewizję satelitarną, minibary i telefon. 

Do dyspozycji gości: 
obsługa hotelowa, restauracje, udogod-
nienia biznesowe, centrum sportów wod-
nych, bilard, sklepy, sauna, nurkowanie,
kort tenisowy, boisko do siatkówki.
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Położenie: 
W północnej części Male, łodzią motorową
20 minut od lotniska w Male Atoll. 
Składa się z 220 bungalowów na plaży, oraz
40 bungalowów na wodzie

Pokoje: 
Bungalowy na wodzie: każdy posiadają po-
most i zejście do laguny. Komfortowo i gu-
stownie urządzone, wyposażone w klimaty-

zację, mini-bar, TV, telefon, łazienkę (prysz-
nic/wanna, bidet, suszarka). 
Bungalowy na plaży: Komfortowo i gustow-
nie urządzone, klimatyzowane, wyposażone
w łazienkę, mini-bar, TV, telefon, prywatny
ogród. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje: główna (bufet), włoska, japoń-
ska, orientalne, Dhavani lunch i przekąski,
Sunrise serwująca obiady i owoce morza,
oraz bary: Paradise Bar Sunset Bar 

i bar na plaży serwujący napoje, kącik ze
świeżymi sokami i koktajlami owocowymi,
herbatą i kawą, ciastem i ciastkami. 
Basen, sklepy, apteka, lekarz, sala konferen-
cyjna, nocny klub – dyskoteka z muzyką na
żywo, Karaoke. 
Centrum nurkowe, sporty wodne (windsur-
fing, snorkeling, skutery wodne, rowery
wodne, narty wodne), badminton, tenis,
siatkówka, koszykówka. 
Centrum odnowy biologicznej: japońskie
masaże, jacuzzi. 

Położenie: 
Hotel leży na wysoie będżcej częścią ato-
lu Baa, 11 km od międzynarodowego lot-
niska (transfer samolotem bądź łodzią). 

Pokoje: 
50 domków typu bungalow wyposażo-
nych w klimatyzację, łazienkę, minibar,
telefon, TV. 

Do dyspozycji gości: 
2 restauracje, centrum sportu, centrum
spa, sala telewizyjna, możliwość upra-
wiania sportów: tenis, koszykówka, siat-

kówka, billard, nurkowanie, windsur-
fing, basen. 

www.konsorcjum.com.pl
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Położenie: 
W południowym Atolu Ari o białym pia-
sku i turkusowym morzu. Jest to kom-
pleks składający się z bungalowów. 

Pokoje: 
pokoje Deluxe wyposażone w klimaty-
zację, wentylator, mini bar, telefon, TV,
sejf, prysznic, suszarka do włosów. Po-

koje Super-Deluxe: wyposażone jak De-
luxe, dodatkowo wanna. 

Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracje, bar na świeżym
powietrzu, sala karaoke, kawiarnia, dys-
koteka, 2 bary na plaży, bar przy base-
nie, salon gier, fryzjer, lekarz, sklep, ba-
sen przy plaży z brodzikiem, wodospad.

Możliwość uprawiania sportów: siat-
kówka plażowa, tenis stołowy, koszy-
kówka, rzutki. Za dodatkową opłatą:
kurs nurkowania dla początkujących
i zaawansowanych, centrum sportów
wodnych (narty wodne, katamarany,
windsurfing, skutery), korty tenisowe,
squash, hala do bandmingtona, bilard,
fitness, sauna, masaże, rowery. 

MALEDIWY HOTELE

ROYAL ISLAND RESORT

SUN ISLAND RESORT 

PARADISE ISLAND RESORT
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Prawdziwa Azja
Państwo położone w Azji Południowo-Wschodniej. Jej ob-
szar to południowa część Półwyspu Malajskiego oraz pół-
nocną część Borneo – tzw. Malezja Wschodnia, obejmująca
stany Sabah i Sarawak. Na lądzie graniczy z Tajlandią, na
wyspie z Indonezją. Powierzchnia 329,8 tys. km2. 
Większe miasta: Kuala Lumpur Ipoh, Pinang. 

Stolica: 
Kuala Lumpur 

Czas: +6 h 

Języki: 
Urzędowy malajski (bahasa), pomocniczy angielski, nato-
miast w użyciu także chiński, tamilski i ibański. 

Religia: 
Muzułmanie (52,9%), buddyści (17,3%), konfucjaniści i tao-
iści (11,6%), hinduiści (7,0%), chrześcijanie (6,4). 

Waluta: 
1 ringgit (dolar malezyjski) = 100 senów 

Karty kredytowe 
Akceptowane ważniejsze karty płatnicze: VISA, MASTER
CARD 

Elektryczność 
Napięcie w sieci wynosi 220-240V. W razie potrzeby w ho-
telach można dostać prostownik do zmiany napięcia. 

Pogoda 
Klimat równikowy monsunowy z wysoką temperaturą i du-
żą wilgotnością powietrza. 
Średnia temperatura powietrza i średnie opady dla stolicy
wynoszą: w styczniu 28oC i 79 mm, w lipcu 28oC i 191
mm. 

Warunki wjazdowe, wizy, celne 
Przy wyjazdach turystycznych do 90 dni – wiza nie jest wy-
magana. 
Nie ma ograniczeń w przywozie i wywozie waluty z Malezji. 
Całkowitym zakazem wwozu objęte są wydawnictwa i filmy
pornograficzne, broń, fajerwerki, petardy i sztuczne ognie.
Pirackie taśmy i kasety video oraz inne materiały wyproduko-
wane niezgodnie z międzynarodowym prawem autorskim –
podlegają konfiskacie. 
Można wwieźć bez cła: 
* 1 l wina lub wódki 
* 200 szt. papierosów 
* perfumy nieprzekraczające 200 RM 
Za próbę wwiezienia lub pośrednictwo w sprzedaży narko-
tyków grozi kara śmierci. 

Napiwki 
W hotelach i restauracjach napiwek nieprzekraczający 10%.
W taksówkach opłaty za przejazd są zaokrąglane w górę do
pełnego ringgita. 

Zdrowie 
Szczepienia nie są wymagane. Zalecane: żółtaczka typu
A i B; gruźlica, tyfus, polio, tężec. Należy zabezpieczyć się
przed malarią 

Zakupy, ceny, sklepy 
Żywność dla dzieci, pieluszki, zabawki można kupić w skle-
pach i domach towarowych. 
Zachodnie lekarstwa można kupić we wszystkich aptekach. 
Alkohole importowane są drogie, choć miejscowe brandy
i whisky (smak znacznie odbiega od oryginalnego) można
tanio kupić. 
Malezja jest znana z produkcji batików, naczyń z cyny, wy-
robów ze srebra, rattanu i ceramiki. 
W domach towarowych i centrach handlowych ceny są sta-
łe, natomiast na ulicznych straganach i targu można się tar-
gować. 

MALEZJA
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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Aparaty fotograficzne, zegarki, perfumy, sprzęt elektronicz-
ny, alkohol i papierosy najlepiej kupować w wolnocłowych
portach na wyspach Langkawi i Labuan. 

Wynajem samochodów 
Ruch jest lewostronny, ograniczenie prędkości do 110 km/h
na autostradach, 80km/h na głównych drogach oraz 50
km/h w miastach. Prawo jazdy międzynarodowe. 

Bank, poczta, telefon 
Banki czynne od poniedziałku do piątku 10-15, w soboty 
9:30-11:30. 
Wszystkie banki dokonują wymiany czeków podróżnych.
Najlepszy kurs oferują miejscowe kantory wymiany walut,
najgorszy hotele. 

Poczta czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08 –
17, w soboty 08 – 12. Wysłanie pocztówki kosztuje 50 sen. 
Telefon: automaty telefoniczne przyjmują monety lub karty
telefoniczne. Koszt rozmowy miejscowej wynosi 10sen (bez
ograniczeń). 
Informacja: 102 
Biuro numerów: 103 
Rozmowy międzynarodowe: 108 

Kuchnia 
Kuchnia malajska zbliżona jest do indonezyjskiej - bogata
w przyprawy i mleko kokosowe. 
Większość potraw składa się z ryżu z warzywami z dodat-
kiem ryb, kurcząt i innych mięs (z wyjątkiem wieprzowiny).

Malezyjczycy jedzą także wiele dań z makaronu. Charaktery-
stycznym jest ali batu campur (reklamowany jako „ABC”).
Jest to schłodzona mieszanina lodów z fasolą, słodką kuku-
rydzą i cukrem palmowym. 
Kuchnia chińska, kuchnia hinduska, kuchnia indonezyjska,
kuchnia japońska, owoce morza, kuchnia wegetariańska. 
W większości hoteli w miejscowościach turystycznych
oprócz kuchni lokalnej oferuje się również kuchnię euro-
pejską. 
NAPOJE: W miejscowych kawiarniach podaje się herbatę ze
skondensowanym mlekiem. 
Różnorodność świeżo wyciskanych soków owocowych. Na
ulicznych straganach w ciągu kilku sekund można otrzymać
sok z mango, arbuza, pomarańczy, karamboli itp. 
Alkohol jest dość drogi. Poza restauracją lub barem w hote-

lu trudno go kupić. W chińskich kawiarniach i restauracjach
zimne piwo (Anchor, Tiger). 

Bagaż 
20 kg, bagaż podręczny 5 kg 

Adresy i telefony
Ambasada RP e-mail: polamba@tm.net.my 
No 495, 4 1/2 Miles Jalan Ampang, 68000 Ampang 
Selangor 50704 Kuala Lumpur 
Adres poczt.: GPO 10052 
Tel. (0-0603) 42576-733, 42576-719; fax: 42570-123 

Konsulat RP w Ipoh 
Konsul Honorowy: John Francis Bishorek (angielski) 
1st Floor, Standard Character Bank Chambers, 2127 
Jalan Dato Maharaja Lela, Ipoh, Malaysia 
Tel/fax: 605-253-5-22-33

www.konsorcjum.com.pl
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Langkawi
Zapierająca dech w piersiach malezyjska wyspa, należy do
grupy 104 wysp na spokojnym morzu, wchodzi w skład re-
zerwatu morskiego i jest miejscem z cudownymi białymi pla-
żami oraz tropikalnym lasem deszczowym. Czysta woda do-
starcza jednych z najbardziej widowiskowych warunków do
pływania i nurkowania. Malowniczość krajobrazu, z polami
ryżowymi, otoczonymi wapiennymi wzgórzami i wysokimi
wodospadami oraz doskonała baza hotelowa oraz strefa wol-
nocłowa sprawiły, że Langkawi jest jednym z najatrakcyjniej-
szych turystycznie regionów w Azji Południowo-Wschodniej. 

Pangkor Island
Większość turystów wybiera plaże na zachodnim wybrzeżu
wyspy. Dużą popularnością wśród młodych obcokrajowców
cieszy się Teluk Nipah, natomiast wczasowicze z Malezji wo-
lą wypoczynek na Pasir Bogaku. 
- Coral Bay Jedna z najpiękniejszych plaż na Pulau Pang-
kor, na północ od Teluk Nipahu (spacer na tę plażę trwa
5 min). Cząsteczki wapienia nadają czystej wodzie szma-
ragdowozieloną barwę. 
- Pasir Bogak Plaża dla pływaków. Wąska. Biały piasek. 
- Teluk Ketapang Dawniej od maja do lipca pojawiały się na

tej plaży żółwie i nocą składały jaja. Rozwój turystyki spra-
wił jednak, że zwierzęta te prawie zupełnie zanikły. 

- Teluk Nipah Szeroka malownicza plaża na północ od Pa-
sir Bogaku. Gwarno, wesoła atmosfera. 

Penang
Wyspa położona jest na północno – zachodnim wybrzeży
Półwyspu Malajskiego i połączona z lądem najdłuższym na
świecie mostem. Stolica, Gerogetown, to dziś bardzo nowo-
czesne miasto (znajduje się tu 65 piętrowy drapacz chmur
zwany Komtar – kompleks biur, restauracji, teatrów, boisk do
squasha), ale do niedawna była to mała wioska na wy-
spie. Centrum pozostało takie jak było – małe, wą-
skie uliczki, z pokolonialnymi budyn-
kami, które zaczynają się w China-
town, biagną przez dzielnicę
hinduską, a kończą się w mu-
zułmańskiej. Na wyspie znajdu-
je się jedna z najładniejszych
buddyjskich świątyń w Południo-
wej Azji – Kek Lok Si Temple. 

Redang Island
Na tę jedną z największych i naj-
piękniejszych wysp koło wschod-
niego wybrzeża większość osób przy-
jeżdża w ramach wczasów zorganizowanych. Redang
wchodzi w skład dziewięciu wysp w granicach rezerwatu
morskiego. Są tam doskonałe warunki do nurkowania
z akwalungiem i rurką. 

Sabah 
Jest drugim co do wielkości stanem Malezji, zajmującym pół-
nocno-wschodnią część wyspy Borneo. Podczas gdy w Sara-
waku dominują rzeki, większą powierzchnię Sabaku zajmują
góry – zwłaszcza potężny masyw ze szczytem Gunung Kina-
balu (4101 m), najwyższą górą między Nową Gwineą i Hima-
lajami. Stolicą stanu jest Kota Kinabalu. Oprócz meczetu,
atrakcją miasta jest Muzeum Sabahu, mieszczące wystawę
ceramiki i wyrobów rzemiosła różnych plemion oraz rekon-
strukcje plemiennych długich domów. Jedną z głównych
atrakcji Sabahu jest Park Narodowy Kinabalu. Na 750 km2

występują niemal wszystkie typy środowiska przyrodniczego.
Jednym z najbardziej znanych gatunków jest największy na
świecie pasożytniczy kwiat – raflezja. Ponad połowę roślin ro-
snących powyżej 900 m n. p. m. można zobaczyć jedynie
w tym parku. Nie mniejszym powodzeniem wśród turystów
cieszy się Rezerwat Leśny Sepilok, przestrzeni 4000 ha żyją tu
różne gatunki zwierzat, m. in. gibony z Borneo, nosacze, ma-
lezyjskie niedźwiedzie i łuskowce. Mieści się tu Sanktuarium
Orangutanów, gdzie znajdują się głównie osierocone oran-
gutany, które odebrano kłusownikom. 

Sarawak 
Największy stan Malezji położony w północnej części wyspy
Borneo, graniczy z Brunei, Indonezją i stanem Sabah. Sie-
dzibą stanu jest miasto Kuching położone w zachodniej
części. Każdego roku Sarawak odwiedza 300 tysięcy tury-
stów. Większość z nich przyjeżdża tu dla pięknych plaż,
parków narodowych i fascynującej różnorodnością kultury
tubylców. Park Narodowy Baku, obejmujący całą północną
część półwyspu Muara Tebas, jest jednym z najłatwiej do-
stępnych, dziewiczych obszarów Sarawaku. W tym najstar-
szym parku Malezji można podziwiać olbrzymią różnorod-
ność flory i fauny. Ponadto obejmuje on malownicze wy-
brzeże morskie z zatoczkami i plażami, otoczonymi wysoki-

mi klifami z piaskowca oraz niezwykłymi skałami.
W Parku Narodowym Gunung Mulu, największym
parku narodowym Sarawaku, znajdują się bagna tor-

fowe i górskie lasy z wieloma gatunkami drzew
dwuskrzydlcowatych. Największą atrakcją

parku są potężne jaskinie, zwłaszcza Ja-
skinia Jelenia, uważana za najdłuższą
jaskinię na świecie. 

Tioman Island
Wyspa, przypominająca kształtem żółwia,

jest największą (20 km długości, 11 km szeroko-
ści) i najpiękniejszą z wysp koło wschodniego wy-
brzeża. Można na niej odpocząć w miłej atmosfe-

rze, oddając się różnym przyjemnościom – nurko-
waniu w krystalicznie czystej wodzie, wylegiwaniu się na

plaży pokrytej białym piaskiem czy przemierzaniu skalistych
szlaków turystycznych. 

MALEZJA
WYSPY
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DZIEŃ 1: WARSZAWA/KRAKÓW – KUALA LUMPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszporto-
wa-bagażowa. Lot do Kuala Lumpur przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: KUALA LUMPUR
Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Kuala Lumpur
powitanie przez przewodnika, transfer do hotelu w samym
centrum miasta. Przez resztę dnia czas wolny – można po-
spacerować w „Złotym Trójkącie”, zdominowanym przez
najwyższy budynek na świecie, bliźniacze wieże Petronas,
otoczonym przez centra handlowe i rozrywkowe, lub podzi-
wiać wspaniałą panoramę z poziomu widokowego Kuala
Lumpur Tower – czwartej najwyższej wieży telekomunikacyj-
nej na świecie. Zakwaterowanie w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 3: KUALA LUMPUR
Po śniadaniu wyjazd na pół dniową wycieczkę. W programie
wycieczki jaskinie Batu oraz wytwórnia cyny i batiku w Se-
langor. Po wycieczce powrót do hotelu, czas wolny na wła-
sne zwiedzanie miasta. Zapraszamy do chińskiej dzielnicy na
ulicy Petaling, gdzie można zrobić zakupy po rozsądnych ce-
nach. Nocleg. 

DZIEŃ 4: KUALA LUMPUR – KOTA KINABALU
Rano czas wolny, następnie transfer na lotnisko, odprawa
paszportowo bagażowa. Wylot do Kota Kinabalu. Po przy-
locie na lotnisko w Kota Kinabalu powitanie przez przewod-
nika, transfer do hotelu. Reszta dnia czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 5: KOTA KINABALU
Po śniadaniu wyjazd na półdniowe zwiedzanie miasta Kota
Kinabalu. Po wycieczce powrót do hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 6: KOTA KINABALU
Po śniadaniu czas wolny. Fakultatywnie: Góra Kinabalu i las
tropikalny Poring (185RM/os.) – Kinabalu to największa gó-
ra w Malezji, o wysokości 4095m. Spacer przez las tropikal-
ny po pomostach zbudowanych wysoko wśród drzew, ką-
piel w gorących źródłach. Nocleg. 

DZIEŃ 7: KOTA KINABALU
Po śniadaniu czas wolny. Fakultatywnie: Kota Kinabalu No-
cą & kolacja z pokazami (115RM/os) – zwiedzanie nocnego
rynku, nocny przejazd po mieście, pokaz tańców podczas
smakowania malajskiej kuchni. Nocleg. 

DZIEŃ 8: KOTA KINABALU
Czas wolny na zwiedzanie lub odpoczynek. Możliwość sko-
rzystania z wycieczek fakultatywnych. 

DZIEŃ 9: KOTA KINABALU – KUALA LUMPUR 
– WARSZAWA/KRAKÓW
Od rana czas wolny, następnie transfer na lotnisko. Wylot
do Kuala Lumpur, a następnie do Polski przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 10: WARSZAWA/KRAKÓW
Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń. 

www.konsorcjum.com.pl
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – KUALA LUMPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszporto-
wa-bagażowa. Lot do Kuala Lumpur przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: KUALA LUMPUR
Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Kuala Lumpur
powitanie przez przewodnika, transfer do hotelu w samym
centrum miasta. Przez resztę dnia czas wolny – można po-
spacerować w „Złotym Trójkącie”, zdominowanym przez
najwyższy budynek na świecie, bliźniacze wieże Petronas,
otoczonym przez centra handlowe i rozrywkowe, lub podzi-
wiać wspaniałą panoramę z poziomu widokowego Kuala
Lumpur Tower – czwartej najwyższej wieży telekomunikacyj-
nej na świecie. Nocleg. 

DZIEŃ 3: KUALA LUMPUR
Po śniadaniu wyjazd na pół dniową wycieczkę. W programie
wycieczki jaskinie Batu oraz wytwórnia cyny i batiku w Se-
langor. Po wycieczce powrót do hotelu, czas wolny na wła-
sne zwiedzanie miasta. Zapraszamy do chińskiej dzielnicy na
ulicy Petaling, gdzie można zrobić zakupy po rozsądnych ce-
nach. Nocleg. 

DZIEŃ 4: KUALA LUMPUR – LANGKAWI
Rano czas wolny, następnie transfer na lotnisko, odprawa
paszportowo – bagażowa. Wylot do Langkawi. Po przylocie
na lotnisko w Langkawi powitanie przez przewodnika,
transfer do hotelu. Reszta dnia czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 5: LANGKAWI
Po śniadaniu wyjazd na półdniowa wycieczkę po wyspie.
W programie Pole Spalonego Ryżu, Grób Mahsuri, wioska
sztuk i batiku, Podwodny Świat, Orli Park, miasto Kuah. Po
wycieczce powrót do hotelu, przez resztę dnia czas wolny.
Nocleg. 

DZIEŃ 6: LANGKAWI
Po śniadaniu czas wolny. Możliwość fakultatywnej wyciecz-
ki: Park Wodny Pulau Payar (220RM/os) – możliwość podzi-
wiania podmorskiego życia korali. Przewodnik udzieli szcze-
gółowych informacji o wycieczce. Nocleg. 

DZIEŃ 7: LANGKAWI
Czas wolny na własne zwiedzanie Langkawi. Nocleg w ho-
telu. 

DZIEŃ 8: LANGKAWI – KUALA LUMPUR – WARSZAWA
Od rana czas wolny, następnie transfer na lotnisko. Wylot
do Kuala Lumpur, a następnie do Polski przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 9: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń. 

DZIEŃ 1: WARSZAWA- KUALA LUMPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszporto-
wa-bagażowa. Lot do Kuala Lumpur przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: KUALA LUMPUR
Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Kuala Lumpur
powitanie przez przewodnika, transfer do hotelu w samym
centrum miasta. Przez resztę dnia czas wolny – można po-
spacerować w „Złotym Trójkącie”, zdominowanym przez
najwyższy budynek na świecie, bliźniacze wieże Petronas,
otoczonym przez centra handlowe i rozrywkowe, lub podzi-
wiać wspaniałą panoramę z poziomu widokowego Kuala
Lumpur Tower – czwartej najwyższej wieży telekomunikacyj-
nej na świecie. Nocleg. 

DZIEŃ 3: KUALA LUMPUR
Czas wolny na wypoczynek i samodzielne zwiedzanie okoli-
cy. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych
(dodatkowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 4: KUALA LUMPUR – PENANG
Rano czas wolny, następnie transfer na lotnisko, odprawa
paszportowo – bagażowa. Wylot do Penang. Po przylocie
na lotnisko w Penang powitanie przez przewodnika, trans-
fer do hotelu. Reszta dnia czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 5 – 8: PENANG
Czas wolny na wypoczynek i samodzielne zwiedzanie okoli-
cy. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych
(dodatkowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 9: PENANG – KUALA LUMPUR – WARSZA-
WA/KRAKÓW
Od rana czas wolny, następnie transfer na lotnisko. Wylot
do Kuala Lumpur a następnie do Polski przez jeden z euro-
pejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 10: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 

MALEZJA
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Trasa: Kuala Lumpur – Penang 
– Langkawi

KUALA LUMPUR 
– PENANG – LANGKAWI

14 dni/12 nocy
Trasa: Kuala Lumpur – Pangkor

KUALA LUPUR 
– PANGKOR

6 dni/4 noce
DZIEŃ 1: WARSZAWA – KUALA LUMPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszporto-
wa-bagażowa. Lot do Kuala Lumpur przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: KUALA LUMPUR
Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Kuala Lumpur
powitanie przez przewodnika, transfer do hotelu w samym
centrum miasta. Przez resztę dnia czas wolny – można po-
spacerować w „Złotym Trójkącie”, zdominowanym przez
najwyższy budynek na świecie, bliźniacze wieże Petronas,
otoczonym przez centra handlowe i rozrywkowe, lub podzi-
wiać wspaniałą panoramę z poziomu widokowego Kuala
Lumpur Tower – czwartej najwyższej wieży telekomunikacyj-
nej na świecie. Nocleg. 

DZIEŃ 3: KUALA LUMPUR
Czas wolny na wypoczynek i samodzielne zwiedzanie okoli-
cy. Możliwość uczestnictwa w wycieczkach fakultatywnych
(dodatkowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 4: KUALA LUMPUR – PENANG
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i transfer na lotni-
sko, odprawa paszportowo bagażowa. Wylot do Penang.
Po przylocie na lotnisko w Penang powitanie przez prze-
wodnika, transfer do hotelu Holiday Inn Resort lub podob-
nego. Reszta dnia czas wolny na indywidualne zwiedzanie
okolicy. Nocleg. 

DZIEŃ 5 – 6: PENANG
Czas wolny na wypoczynek. Możliwość uczestnictwa w wy-
cieczkach fakultatywnych (dodatkowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 7: PENANG – LANGKAWI
Rano czas wolny, następnie transfer do Langkawi (samolot
lub łódź). Po przybyciu na Langkawi powitanie przez prze-
wodnika, transfer do hotelu Mutiara Burau Bay lub podob-
nego. Reszta dnia czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 8 – 12: LANGKAWI
Czas wolny na wypoczynek oraz indywidualne zwiedzanie.
Możliwość uczestnictwa w fakultatywnych wycieczkach
(płatne dodatkowo). Nocleg. 

DZIEŃ 13: LANGKAWI – KUALA LUMPUR – WARSZA-
WA/KRAKÓW
Wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Wylot do Kuala
Lumpur, a następnie do Polski przez jeden z europejskich
portów lotniczych. 

DZIEŃ 14: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń. 

DZIEŃ 1: WARSZAWA – KUALA LUMPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie. Odprawa paszporto-
wa-bagażowa. Lot do Kuala Lumpur przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: KUALA LUMPUR
Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko w Kuala Lumpur
powitanie przez przewodnika, transfer do hotelu w samym
centrum miasta. Przez resztę dnia czas wolny – można po-
spacerować w „Złotym Trójkącie”, zdominowanym przez
najwyższy budynek na świecie, bliźniacze wieże Petronas,
otoczonym przez centra handlowe i rozrywkowe, lub podzi-
wiać wspaniałą panoramę z poziomu widokowego Kuala
Lumpur Tower – czwartej najwyższej wieży telekomunikacyj-
nej na świecie. Po śniadaniu wyjazd na pół dniową wyciecz-
kę. W programie wycieczki jaskinie Batu oraz wytwórnia cy-
ny i batiku w Selangor. Po wycieczce powrót do hotelu, czas
wolny na własne zwiedzanie miasta. Zapraszamy do chiń-
skiej dzielnicy na ulicy Petaling, gdzie można zrobić zakupy
po rozsądnych cenach. Nocleg w hotelu. 

DZIEŃ 3: KUALA LUMPUR – PANGKOR
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i samodzielne zwie-
dzanie okolicy. Możliwość wykupienia opcjonalnych wycie-
czek (dodatkowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 4: PANGKOR
Po śniadaniu – wykwaterowanie oraz transfer na lotnisko.
Przelot Z Kuala Lumpur do Lumut Jetty. Po przylocie prze-
jazd łodzią do Pangkor Island Beach Resort lub podobnego.
Czas wolny. Nocleg. 

DZIEŃ 5: PANGKOR
Czas wolny na wypoczynek i samodzielne zwiedzanie okoli-
cy. Możliwość wykupienia opcjonalnych wycieczek (dodat-
kowo płatne). Nocleg. 

DZIEŃ 6: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń. 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – SINGAPUR
Zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie, odprawa paszporto-
wo-bagażowa, wylot do Singapuru przez jeden z europej-
skich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2: SINGAPUR
Przylot do Singapuru w godzinach porannych. Spotkanie
z naszym lokalnym przedstawicielem, transfer do hotelu.
Reszta dnia – czas wolny. Nocleg w Mandarin Orchard Ho-
tel lub podobnym. 

DZIEŃ 3: SINGAPUR
Śniadanie w hotelu o 8.30. W pierwszej połowie dnia zwie-
dzanie Singapuru (city tour by Sit in Coach). Popołudnie czas
wolny do swobodnego wykorzystania. Nocleg w Mandarin
Orchard Hotel lub podobnym. 

DZIEŃ 4: SINGAPUR
Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Singapuru. Po południu czas
wolny na wypoczynek. Nocleg. 
DZIEŃ 5: SINGAPUR – MALACCA
Po śniadaniu transfer na dworzec, gdzie zostaniecie Pań-
stwo umieszczeni w pociągu (1 klasa miejsca siedzące)
Express Rakyat ER/2 do Tampin (Melaka/Malacca). Odjazd
pociągu o godz. 8.10, planowany przyjazd do Tampin
o 12.45. Po przybyciu do Tampin nasz lokalny przedstawi-
ciel spotka się z Państwem na dworcu. Proszę rozglądać się
za tabliczką/afiszem ze swoim nazwiskiem. Transfer do ho-
telu. Możecie Państwo wykorzystać wieczór na przechadzkę
po historycznym mieście. Nocleg w Equatorial Melaka lub
podobnym. 

DZIEŃ 6: MALACCA – KUALA LUMPUR
Po śniadaniu wyjeżdżamy do nowoczesnego miasta Kuala
Lumpur. Ponieważ Państwa hotel usytuowany jest w cen-
trum Kuala Lumpur, możecie Państwo skorzystać z okazji
i przespacerować się słynnym Bintang Walk i po pobliskiej
China Town. Późnym popołudniem wyjeżdżamy do Kuala
Selangor, przybrzeżnego miasta w Malacca, gdzie będziecie
mogli Państwo oglądać ogniki w lesie mangrowym. Kolacja
nad rzeką. Nocleg w The Grand Plaza Park Royal Kuala Lum-
puj lub podobnym. 

DZIEŃ 7: KUALA LUMPUR – WZGÓRZA CAMERON
Po śniadaniu wyjeżdżamy w bardziej centralną część półwy-
spu Malajskiego. W trakcie przejazdu do Cameron (Came-
ron Highlands) zwiedzimy plantację i wytwórnię herbaty.
Podróży nie moglibyśmy uznać za kompletną bez odwiedze-
nia hodowli kwiatów – chryzantem i anturium. Reszta dnia
to czas wolny do swobodnego zagospodarowania. Nocleg
w Heritage Hotel lub podobnym. 

DZIEŃ 8: WZGÓRZA CAMERON – PENANG
Po śniadaniu wyjazd do Penang „Perły Orientu”. Po przyby-
ciu do hotelu i rozlokowaniu reszta dnia jest do swobodnej

dyspozycji i wypoczynku. Możecie Państwo skorzystać
z udogodnień i atrakcji oferowanych przez hotel lub po-
zwiedzać samemu wyspę Penang. Nocleg w hotelu Holiday
Inn Penang lub podobnym. 

DZIEŃ 9: PENANG
Po śniadaniu wyruszamy na Round Island Tour (zwiedzanie
wyspy). Odwiedzimy typową malajską wioskę rybacką nad
Telok Bahang. Przejedziemy przez farmę motyli (Penang
Butterfly Farm), gdzie znajduje się więcej niż 4.000 żywych
motyli, insektów i gadów. Zatrzymamy się w Świątyni Węży
(Snake Temple), gdzie jadowite żmije czają się w pułapkach,
owijają wokół kolumn, belek i roślin świątyni. Nocleg w ho-
telu Holiday Inn Penang lub podobnym. 

DZIEŃ 10: PENENG – LANGKAWI
Po śniadaniu transfer na nabrzeże, z którego promem prze-
niesiemy się do Langkawi. Po przybyciu na miejsce, nasz kie-
rowca w Langkawi odbierze Państwa z przystani i dostarczy
do hotelu. Będziecie mieli Państwo okazję skorzystać ze
słońca, plaży i morza przez resztę swojego pobytu na tej
przepięknej wyspie. Nocleg w Pelangi Beach Resort lub po-
dobnym. 

DZIEŃ 11 - 12: LANGKAWI
Czas wolny do Państwa dyspozycji. Możliwość skorzystania
z dodatkowych wycieczek fakultatywnych, lub odpoczynek
w hotelu. Nocleg. 

DZIEŃ 13: LANGKAWI – KUALA LUMPUR 
Transfer na lotnisko, skąd następuje przelot na lotnisko mię-
dzynarodowe w Kuala Lumpur, następnie transfer do hote-
lu Swiss garden, Zakwaterowanie, nocleg. 

DZIEŃ 14: KUALA LUMPUR
Po śniadaniu, wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotni-
sko. Wylot do Polski przez jeden z portów europejskich. 

DZIEŃ 15: WARSZAWA
Przylot do Warszawy. Zakończenie świadczeń.

MALEZJA
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Trasa: Singapur – Malacca – Kuala Lumpur – Wzgórza Cameron – Penang 
– Langkawi

MALEZJA W PRZEKROJU
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

15 dni/13 nocy
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DZIEŃ 1. 
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Przelot
do Malezji przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

DZIEŃ 2. 
Przylot do Malezji. Spotkanie i powitanie z przedstawicielem
lokalnego kontrahenta na lotnisku w Kuala Lumpur (KUL).
Transport do Banghuris Homestay. To nie jest zwykła wy-
cieczka – to doświadczenie. Pobyt w wiosce malajskiej
i udział w codziennych obowiazkach mieszkańców wioski.
Zobaczymy m. in. plantację kawy i palm oliwnych. Nocleg
w lokalnych domach. (Nie dla tych, którzy nie mogą pora-
dzić sobie bez komfortowego hotelowego łóżka i dla tych,
którzy mniej nastawieni są na przygody.) 

DZIEŃ 3. 
Po śniadaniu wycieczka do Malakki. Dziś zobaczymy m. in.
Muzeum Dziedzictwa Baba Nyonya i Świątynia Cheng Hoon
Teng. Meczet Kamping Kling, Duch Square. Lunch. Transfer
do hotelu Equatorial lub podobnego, zakwaterowanie. Czas
na odpoczynek i relaks. Kolacja. 

DZIEŃ 4. 
Po śniadaniu przejazd do Kuala Lumpur ze zwiedzaniem po
drodze. W programie między innymi: Putra i Gabinet Pre-
miera. Lunch. Przejazd do hotelu Maya lub podobnego, za-
kwaterowanie. Czas na odpoczynek. 
Ok. godz. 18: 00 wizyta w tętniącym życiem Chinatown na
ulicy Petaling. Jest to bazar pełen prowizorycznych straga-
nów z różnorodnymi towarami – od lokalnych rękodzieł po
doskonałe kopie towarów oryginalnych. Możesz tu wypró-
bować swoich umiejętności w targowaniu się. Następnie ko-
lacja w formie bufetu w miejscowej, tradycyjnej restauracji
i tradycyjny show. 

DZIEŃ 5. 
Po śniadaniu wycieczka po mieście. Zwiedzimy stare i no-
we części miasta, zaczynając przy zbiegu dwóch rzek,
gdzie zaczęło powstawać miasto, Pałac Króla, Muzeum
Narodowe Negara, Pomnik Tugu Negara, wspaniałe bu-
dynki przy Placu Niepodległości i dworzec kolejowy w sty-
lu mauretańskim. Podziwiać można kontrast pomiędzy ar-
chitekturą historyczną, a nowoczesnymi drapaczami
chmur (m. in. Petronas Twin Towers) stojącymi pośród zie-
leni. Lunch wegetariański w miejscowej restauracji. Powrót
do hotelu. 
Ok. 16: 00 przejazd do Kuala Selangor. Zobaczymy Bukit
Malawati, wzgórze z widokiem na miasteczko, wyrastające
z płaskiej niziny nadbrzeżnej. Spacer na wzgórze prowadzi
przez parki i lasy mangrowe. Rezerwat ptaków położony
u stóp Bukit Melawati to idealne miejsce do obserwacji pta-
ków. Po zmroku rejs łodzią do miejsca obserwacji tysięcy
świetlików migających na drzewach lasu mangowego. Kola-
cja w miejscowej restauracji – owoce morza. Powrót do ho-
telu Maya lub podobnego. 

DZIEŃ 6. 
Śniadanie w hotelu. Wyjazd na Cameron Highlands i zwie-
dzanie po drodze. Zobaczymy Jaskinie Batu, 272 stopnie
prowadzą na szczyt naturalnej jaskini wapiennej. Lekki lunch
w miejscowej restauracji. Kontynuacja wycieczki na Wyżynę
Camerona. W Tapah, u podnóża wyżyny, widok rodzin
utrzymujących się z wyplatania koszy z bambusa. Przed po-
wrotem do hotelu krótka wizyta na plantacji herbaty, w Do-
linie Róż, na targu warzywnym i w fabryce herbaty. 
Ok. 19: 30 – 20: 00 lekcja gotowania w Strawberry Park Re-
sort. 
Kolacja po zajęciach, nocleg. 

DZIEŃ 7. 
Śniadanie w hotelu. Zobaczymy Świątynię Sam Poh Tong.
Szybka wycieczka po Ipoh. Lunch: Chicken Rice – Ryż z kur-
czakiem (Chińskie danie) Następnie wycieczka do Penangu.
Po drodze zwiedzimy Kuala Kangsar – kopuła Meczetu Ubu-
diah, Pałac Iskandariah, Istana Kenangan. Wjeżdżając na wy-
spę Penang, przemierzymy najdłuższy na świecie most. Za-
kwaterowanie w hotelu Eastern & Oriental lub podobnego. 
Ok. 20: 00 Kolacja w Gurney Drive. Nocne zakupy na targu
pełnym kolorowych wystaw, przeróżnych produktów, od je-
dzenia po sztućce. Ceny do negocjacji. Po zakupach powrót
do hotelu. 

DZIEŃ 8. 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu zwiedzanie. W programie:
Przejażdżka rikszą, spacer po mieście Georgetown. Podzi-
wiać można harmonijne życie multikulturowego miasta.
Zwiedzanie m. in.: Fort Cornwallis, Drewniane Falochrony,
Khoo Kong Si, Little India i Rezydencja Peranakan. 
Po wycieczce – Nasi Kandar w miejscowej restauracji. 
Nasi Kandar jest to typowe danie malezyjskie, pochodzące
z Penangu. Jest to gotowany na parze ryż (nieprzyprawiony
lub z niewielką ilością przypraw), podawany z curry i dodat-
kami. 
Nazwa dania pochodzi z czasów, kiedy sprzedawcy nasi (ry-
żu) balansowali (kandar) tyczką mającą zawieszone na obu
końcach duże naczynia z ryżem. Nazwa przetrwała i dziś
Nasi Kandar widnieje w większości restauracji Tamil Muzlim
lub Malaysian Mamak. Powrót do hotelu. 
Ok. 19: 30 Kolacja w miejscowej restauracji – owoce morza
Tom Yam. 
TOM YAM Tajskie jedzenie jest znane na całym świecie.
Kuchnia tajska to połączenie wielowiekowych wschodnich
i zachodnich wpływów, harmonijnie połączonych w unikal-
ną kuchnię tajską. 
Tom Yam Kung słynie na całym świecie ze swojego pikant-
nego i kwaśnego smaku. Jest to jedna z najlepszych i naj-
smaczniejszych zup. Tom Yam Kung jest pikantna i kwaśna,
ze świeżymi przyprawami tajskimi. Pomimo, że najbar-
dziej popularna jest Tom Yam z krewetkami (kung), istnieje
także Tom Yam z kurczakiem lub wołowiną. Powrót do ho-
telu. 
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DZIEŃ 9. 
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie z hotelu, przejazd na
przystań w Penang i rejs statkiem do Langkawi. Możliwość
przedłużenia pobytu w Langkawi. Statek wypływa pomiędzy
08: 15 a 08: 30. Transfer na lotnisko na lot do kraju. Przylot do
kraju. Zakończenie imprezy. 

Cena zawiera: 
przelot na trasie Warszawa – Kuala Lumpur – Warszawa w kwocie ok. 3300
zł/os dorosła, 2800 zł/dziecko do 12 lat, zakwaterowanie w wymienionych ho-
telach lub podobnych przez 7 nocy, realizację programu, bilety wstępów do
zwiedzanych obiektów, wyżywienie: śniadanie, lunch, kolacja x 7, ubezpiecze-
nie NW, KL i bagaż, opiekę anglojęzycznego przedstawiciela lokalnego kontra-
henta. 

Cena nie zawiera: 
wydatków własnych, zwyczajowych napiwków. 

Trasa: Kuala Lumpur – Malacca – Bukit Malawati – Jaskinie Batu 
– Wzgórza Cameron – Penang – Langkawi.

SMAKI MALEZJI
WYCIECZKA  OBJAZDOWA

9 dni/8 nocy
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WYSPA LANKAYAN
Lankayan to niemalże prawdziwy klejnot, drobna wy-
spa na Morzu Sulu, położona w odległości półtorej
godziny rejsu łodzią na północ od Sandakanu, która
wkrótce włączona zostanie do rozległego morskiego
obszaru chronionego. Rzadko zaludniona i pokryta
gęstą roślinnością tropikalną, ta spokojna i nietknięta
cząstka raju, otoczona jest nieskończenie białą, piasz-
czystą plażą, oferując eleganckie i przepiękne zakwa-
terowanie w drewnianych, przestrzennych i perfek-
cyjnie umiejscowionych, skierowanych w stronę mo-
rza dwuosobowych domków. 

Dania podawane są w centralnie położonym, otwar-
tym budynku, który rozciąga się na drewnianym tara-
sie. Jest to idealne miejsce na posiłki i pogawędki
oraz podziwianie dziesiątek młodych rekinów pływa-
jących parę stóp niżej. 

Oprócz tego, że jest to idealne miejsce dla szukają-
cych spokoju i wypoczynku w dziewiczo naturalnym
położeniu, a tym dla rodzin z dziećmi, Wyspa Lankay-

an jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc do
nurkowania na obecnej mapie świata; to także miej-
sca występowania niewiarygodnie kolorowej makro
fauny, fascynujących wraków i, w sezonie od marca
do maja, miejsca gdzie regularnie obserwować moż-
na gigantyczne wieloryby. Jest to wymarzone miejsce
wszystkich nurków z całego świata. 

CENA ZAWIERA: 
transfer w obie strony lotnisko Sandakan – Lankayan, wyżywie-
nie 3x dziennie, zakwaterowanie w pokojach 2/3 osobowych,
3 łodzie do nurkowania codziennie, dokoła wyspy, z wyjątkiem
dnia przyjazdu i wyjazdu + nieograniczone nurkowanie na plaży,
butle, obciążniki i pas zapewnione, nie ma dodatkowych opłat
za nurkowanie nocą przed Centrum Nurkowania, dla doświad-
czonych nurków. 

CENA NIE ZAWIERA: 
opłaty konserwacyjnej w wysokości RM 20/dzień/osoba, wydat-
ków własnych, napiwków. 

Pakiety Zakwaterowanie 
w pokoju standardowym

4 dnie / 3 noce 1075 USD/OSOBA
5 dni / 4 noce 1305 USD/OSOBA
6 dni / 5 nocy 1535 USD/OSOBA
7 dni / 6 nocy 1760 USD/OSOBA

Dodatkowa noc 350 USD/OSOBA

Ceny pakietów nurkowania w Lankayan:
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Dzień 1
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lot-
niczych. 

Dzień 2. Kuala Lumpur
Po przylocie na lotnisko do Kuala Lumpur, transfer do
hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 3 Kuala Lumpur (śniadanie/kolacja) 
Wyjeżdżamy z hotelu na półdniowe zwiedzanie miasta
Kuala Lumpur. Zaobserwujemy zderzenie historycznej ar-
chitektury i nowoczesnych drapaczy chmur w otoczeniu
obfitej zieleni. Popołudniowy czas wolny. Wieczorny
przejazd na kolację do Tamarind Springs. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 4 Kuala Lumpur (śniadanie) 
Ucieczka od rzeczywistości do spokojnego, odmładzają-
cego hotelowego Spa Village, dostarczającego licznych
okazji dla zaspokojenia Państwa zmysłów oraz uspokoje-
nia zarówno duszy jak i ciała. Życzymy Państwu miłych
chwil podczas 60 minutowego masażu z użyciem gorą-
cych kamieni. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 5 Kuala Lumpur/ Region górski Cameron
(śniadanie) 
Wyjazd na Wzgórza Cameron połączony ze zwiedzaniem
Jaskiń Batu. 
Po zwiedzaniu Jaskiń Batu kontynuujemy podróż do po-
łożonego na północ miasteczka Tapah. Następnie krótki
postój przy wodospadach po drodze na Wzgórza Came-
ron. Po wycieczce zakwaterowanie w hotelu, odpoczy-
nek. Nocleg w Cameron Highlands Resort lub podobnym

Dzień 6 Wzgórza Cameron
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Wzgórza Cameron, wi-
zyta na Farmie Motyli, farmie warzyw i fabryce herbaty.
Popołudniowy czas wolny. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 7 Wzgórza Cameron (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Oddajcie się Państwo zupełnemu
odprężeniu, życzymy Państwu miłych chwil podczas 50
minutowego tradycyjnego masażu malajskiego. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 8 Wzgórza Cameron/Lumut/Pangkor Laut (śnia-
danie, przekąski) 
Po śniadaniu, transfer drogą lądową do nabrzeża Lumut,
z postojem na herbatę przy sanktuarium Clear Water.
Następnie wyruszamy do nabrzeża Lumut, na przeprawę
promową do Pangkor Laut Resort. 
Pozostała część dnia do wykorzystania we własnym za-
kresie. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 9-13 Pangkor Laut (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny, aby skorzystali Państwo
z udogodnień hotelu lub 50 minutowego masażu w Spa
Village. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 14 Pangkor Laut/ Lumut/Kuala Lumpur (śnia-
danie) 
Śniadanie w hotelu. Odprawa promowa na powrotny
transfer do nabrzeża Lumut, a następnie transfer na lot-
nisko w Kuala Lumpur. Przylot do Polski. Zakończenie im-
prezy.

Dzień 1
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lot-
niczych. 

Dzień 2. Kuala Lumpur
Po przylocie na lotnisko do Kuala Lumpur, transfer do
hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 3 Kuala Lumpur (śniadanie/kolacja) 
Wyjeżdżamy z hotelu na półdniowe zwiedzanie miasta
Kuala Lumpur. Zaobserwujemy zderzenie historycznej ar-
chitektury i nowoczesnych drapaczy chmur w otoczeniu
obfitej zieleni. Popołudniowy czas wolny. Wieczorny
przejazd na kolację do Tamarind Springs. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 4 Kuala Lumpur (śniadanie) 
Ucieczka od rzeczywistości do spokojnego, odmładzają-
cego hotelowego Spa Village, dostarczającego licznych
okazji dla zaspokojenia Państwa zmysłów oraz uspokoje-
nia zarówno duszy jak i ciała. Życzymy Państwu miłych
chwil podczas 60 minutowego masażu z użyciem gorą-
cych kamieni. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 5 Kuala Lumpur/ Region górski Cameron
(śniadanie) 
Wyjazd na Wzgórza Cameron połączony ze zwiedzaniem
Jaskiń Batu. 
Po zwiedzaniu Jaskiń Batu kontynuujemy podróż do po-
łożonego na północ miasteczka Tapah. Następnie krótki
postój przy wodospadach po drodze na Wzgórza Came-
ron. Po wycieczce zakwaterowanie w hotelu, odpoczy-
nek. Nocleg w Cameron Highlands Resort lub podobnym

Dzień 6 Wzgórza Cameron
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Wzgórza Cameron, wi-
zyta na Farmie Motyli, farmie warzyw i fabryce herbaty.
Popołudniowy czas wolny. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 7 Wzgórza Cameron (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Oddajcie się Państwo zupełnemu
odprężeniu, życzymy Państwu miłych chwil podczas 50
minutowego tradycyjnego masażu malajskiego. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 8 Wzgórza Cameron/Lumut/Pangkor Laut (śnia-
danie, przekąski) 
Po śniadaniu, transfer drogą lądową do nabrzeża Lumut,
z postojem na herbatę przy sanktuarium Clear Water.
Następnie wyruszamy do nabrzeża Lumut, na przeprawę
promową do Pangkor Laut Resort. 
Pozostała część dnia do wykorzystania we własnym za-
kresie. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 9-13 Pangkor Laut (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny, aby skorzystali Państwo
z udogodnień hotelu lub 50 minutowego masażu w Spa
Village. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 14 Pangkor Laut/ Lumut/Kuala Lumpur (śnia-
danie) 
Śniadanie w hotelu. Odprawa promowa na powrotny
transfer do nabrzeża Lumut, a następnie transfer na lot-
nisko w Kuala Lumpur. Przylot do Polski. Zakończenie im-
prezy.

Kuala Lumpur/ Wzgórza Cameron /Wyspa Pangkor

Dzień 1
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lot-
niczych. 

Dzień 2. Kuala Lumpur
Po przylocie na lotnisko do Kuala Lumpur, transfer do
hotelu. Zakwaterowanie, odpoczynek. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 3 Kuala Lumpur (śniadanie/kolacja) 
Wyjeżdżamy z hotelu na półdniowe zwiedzanie miasta
Kuala Lumpur. Zaobserwujemy zderzenie historycznej ar-
chitektury i nowoczesnych drapaczy chmur w otoczeniu
obfitej zieleni. Popołudniowy czas wolny. Wieczorny
przejazd na kolację do Tamarind Springs. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 4 Kuala Lumpur (śniadanie) 
Ucieczka od rzeczywistości do spokojnego, odmładzają-
cego hotelowego Spa Village, dostarczającego licznych
okazji dla zaspokojenia Państwa zmysłów oraz uspokoje-
nia zarówno duszy jak i ciała. Życzymy Państwu miłych
chwil podczas 60 minutowego masażu z użyciem gorą-
cych kamieni. 
Nocleg w hotelu Ritz-Carlton Kuala Lumpur lub podob-
nym. 

Dzień 5 Kuala Lumpur/ Region górski Cameron
(śniadanie) 
Wyjazd na Wzgórza Cameron połączony ze zwiedzaniem
Jaskiń Batu. 
Po zwiedzaniu Jaskiń Batu kontynuujemy podróż do po-
łożonego na północ miasteczka Tapah. Następnie krótki
postój przy wodospadach po drodze na Wzgórza Came-
ron. Po wycieczce zakwaterowanie w hotelu, odpoczy-
nek. Nocleg w Cameron Highlands Resort lub podobnym

Dzień 6 Wzgórza Cameron
Śniadanie w hotelu. Przejazd na Wzgórza Cameron, wi-
zyta na Farmie Motyli, farmie warzyw i fabryce herbaty.
Popołudniowy czas wolny. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 7 Wzgórza Cameron (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Oddajcie się Państwo zupełnemu
odprężeniu, życzymy Państwu miłych chwil podczas 50
minutowego tradycyjnego masażu malajskiego. 
Nocleg w hotelu Cameron Highlands Resort lub podob-
nym

Dzień 8 Wzgórza Cameron/Lumut/Pangkor Laut (śnia-
danie, przekąski) 
Po śniadaniu, transfer drogą lądową do nabrzeża Lumut,
z postojem na herbatę przy sanktuarium Clear Water.
Następnie wyruszamy do nabrzeża Lumut, na przeprawę
promową do Pangkor Laut Resort. 
Pozostała część dnia do wykorzystania we własnym za-
kresie. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 9-13 Pangkor Laut (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny, aby skorzystali Państwo
z udogodnień hotelu lub 50 minutowego masażu w Spa
Village. 
Nocleg w hotelu Pangkor Laut Resort lub podobnym

Dzień 14 Pangkor Laut/ Lumut/Kuala Lumpur (śnia-
danie) 
Śniadanie w hotelu. Odprawa promowa na powrotny
transfer do nabrzeża Lumut, a następnie transfer na lot-
nisko w Kuala Lumpur. Przylot do Polski. Zakończenie im-
prezy.
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Położenie: 
W samym sercu Kuala Lumpur, niedaleko centrum handlowego, rozrywkowego i biznesowego. 

Pokoje: 
248 pokoi, urządzone z niezwykłym smakiem w klasycznym stylu. Wszystkie wyposażone
w klimatyzację, łazienkę (wanna/prysznic), telefon, łącze internetowe, TV, mini bar. 

Do dyspozycji gości: 
recepcja, room serwis 24 h, nowocześnie i w pełni wyposażone centrum biznesowe, centrum
odnowy biologicznej (masaże, sauna, aromatoterapia), basen, pralnia. 

TRADERS HOTEL – KUALA LUMPUR
Położenie: 
Położony w samym centrum stolicy Male-
zji – Kuala Lampur. Światna lokalizacja bli-
sko restauracje, sklepy, bary. 65 km od lot-
niska w Kuala Lampur. Hotel usytuowany
w tzw. Złotym Trójkącie. Jeden z trzech
hoteli o najlepszym położeniu w centrum. 

Pokoje: 
571 pokoi, wyposażenie: klimatyzacja, Tv,

akcesoria do przygotowania kawy i herba-
ty, suszarka, łazienka, internet, telefon,
mini bar, lodówka. 

Do dyspozycji gości: 
Transfer z loniska, opiekunka do dziecka,
wypożyczalnia samochodów, basen dla
dzieci, basen, fitness, internet, pralnia,
masaż, restauracja, room service, Spa, łaź-
nia parowa, Sauna. 

HOTEL SWISS GARDEN – KUALA LUMPUR
Położenie: 
Usytuowany w samym centrum Kuala Lumpur, w bliskiej
odległości od centrum handlowego, rozrywkowego i biz-
nesowego. 

Pokoje: 
304 pokoi urządzonych komfortowo i elegancko. Wszyst-
kie wyposażone w klimatyzację, łazienkę (wanna/prysznic,
suszarka do włosów), telefon, TV, mini bar, lodówka. 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja, room serwis 24h, sejf, restauracje, bary, kawiar-
nia, basen, pralnia, centrum biznesowe, centrum odnowy
biologicznej – SAMSARA SPA (masaże, kąpiele, ćwicze-
nia), fitness, pralnia, wydzielone piętra dla niepalących. 

www.twojepodroze.com.pl
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MALEZJA HOTELE

HOTEL RITZ CARLTON – KUALA LUMPUR
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Położenie: 
Usytuowany na wyspie Langkawi, w 30
akrowym przepięknym ogrodzie i przy
samym morzu. Może się poszczycić
przepiękną plażą o długości 2,5 km. 

Pokoje: 
138 obszernych, bardzo ładnie urzą-
dzonych pokoi wyposażonych w klima-
tyzację, łazienkę (wanna/prysznic, su-

szarka do włosów), TV, video, mini bar,
odtwarzacz CD. Większość pokoi z bal-
konami. 
Do dyspozycji gości: 
Recepcja, room serwis 24 h, restaura-

cje, bary, 60 metrowy basen, basen ze
słoną wodą, centrum odnowy biolo-
gicznej (sauna, łaźnia parowa, masaże,
aromatoterapia) fitness, korty tenisowe,
animacje, wypożyczalnia samochodów.

Położenie: 
Usytuowany przy jednej z najpiękniej-
szych plaż Pantai – Tengah. Hotel za-
pewnia wspaniałe widoki na morze, ba-
seny oraz tropikalne ogrody. 

Pokoje: 
Posiada ponad 200 luksusowych pokoi
o różnych standardach. Wszystkie wy-

posażone są w sejf, mini bar, lodówkę,
telefon, TV, łazienkę z suszarką do wło-
sów, zestaw do kawy i herbaty. 

Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, baseny, jacuzzi, SPA,
sale konferencyjne i bankietowe, cen-
trum sportów wodnych i nurkowania,
korty tenisowe, centrum fitness. 

Położenie: 
15 min drogi od lotniska na Langkawi. Hotel usytuowany przy piaszczystej
plaży w lesie deszczowym, przy zatoce Burau w Kedah.

Pokoje:
400 pokoi, wyposażenie: klimatyzacja, Tv, suszarka, sejf, mini bar, łazienka,
radio, telefon.

Do dyspozycji gości:
Opiekunka do dziecka, salon piękności, coctail bar, kantor wymiany walut,
pole golfowe, pralnia, basen, restauracja, sauna, Spa, jacuzzi, masaż,
trekking, sporty wodne.

MALEZJA HOTELE

HOTEL TANJUNG RHU RESORT – LANGKAWI

BERJAYA BEACH & SPA RESORT LANGKAWI – LANGKAWI 

HOLIDAY VILLA BEACH RESORT & SPA LANGKAWI
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Położenie: 
Hotel położony przy plaży Tanjung Bungah. Oddalony o ok. 40 minut jazdy
od międzynarodowego lotniska Penang. Do centrum miasta ok. 15 minut. 

Pokoje: 
Hotel dysponuje 310 pokojami. W pokojach: aneks kuchenny, TV-sat, mi-
ni bar, radio, łącze internetowe, sejf, ekspres do kawy/herbaty, suszarka do
włosów, klimatyzacja. 

Do dyspozycji gości: 
Pralnia, opieka medyczna, basen, salon piękności, bar przy basenie, restauracja
z tradycyjną kuchnią, sala gimnastyczna, parking, 24 godzinny room service.

Położenie: 
Usytuowany w Georgetown, nad samym
brzegiem morza, kilka kroków od restau-
racji, centrum handlowego, bazarów. Od-
dalony 20 kilometrów od Międzynarodo-
wego Lotniska Bayan Leps. 

Pokoje: 
101 pokoi bardzo gustownie i elegancko
urządzone, wszystkie wyposażone w kli-

matyzację, łazienkę (wanna, suszarka do
włosów), TV, telefon, mini bar, codziennie
świeże owoce, słodycze. Część pokoi z wi-
dokiem na morze, a część na miasto. 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja, room service, restauracje, bary,
kawiarnia, piękna sala balowa na 400
osób, pralnia, Centrum Biznesowe, sklepy,
kwiaciarnia, basen, fitness, sauna. 

Położenie: 
usytuowany na wybrzeżu w północno-zachodniej części
wyspy Penang. Hotel góruje nad spokojną i malowniczą
zatoczką Batu Ferringhi. Od Georgetown dzieli go 20 min
podróż, a od międzynarodowego lotniska 45 min podróż. 

Pokoje: 
hotel posiada 336 pokoi o różnych standardach. Wszyst-

kie wyposażone są w klimatyzację, łazienkę z suszarką do
włosów, dostęp do Internetu, TV, zestaw do kawy i herba-
ty, sejf, mini bar, telefon. 

Do dyspozycji gości: 
bary i restauracje, basen, sale konferencyjne i bankieto-
we, SPA, opiekunka do dziecka, parking, basen dla
dzieci, siłownia, klub dla dzieci, pralnia, sejf, korty do

squash i tenisa, centrum sportów wodnych i nurkowa-
nia. 

www.twojepodroze.com.pl
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MALEZJA HOTELE

PARADISE SANDY BAY – PENANG

HOTEL BAYVIEW BEACH PENANG RESORT – PENANG

HOTEL EASTERN & ORIENTAL – PENANG
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Położenie: 
Usytuowany w samym sercu Kuching
w stanie Sarawak na wyspie Borneo,
tuż przy samej plaży. 

Pokoje: 
315 pokoi nowocześnie i gustownie
urządzonych. Każdy pokój wyposażony
w klimatyzację, łazienkę (wanna/prysz-

nic, suszarka do włosów), mini bar, lo-
dówka, ekspres do kawy, TV, telefon.
Część pokoi z widokiem na morze. 

Do dyspozycji gości: 
recepcja, restauracje, bary, kawiarnia,
basen, fitness, korty tenisowe, sala
konferencyjna, możliwość uprawiania
sportów wodnych. 

Położenie: 
Ulokowany bezpośrednio przy pięknej i ma-
lowniczej plaży Damai, jedyne 30 km od mia-
sta Kuching i 40 km od międzynarodowego
lotniska. 3 min drogi od hotelu znajduje się
sławna na całym świecie wioska Sarawak,
gdzie corocznie odbywa się muzyczny festi-
wal Lasów Deszczowych. Nieopodal znajdują
się także liczne rezerwaty i naturalne atrakcje. 

Pokoje: 
207 pokoi urządzonych ze smakiem i gu-

stem, o różnych standardach. Pokoje łączą
w sobie wygodę, nowoczesność oraz typo-
wy wystrój przywołujący na myśl tropikalną
wyspę. Wszystkie posiadają balkon z wido-
kiem na morze lub na ogrody, TV, telefon,
dostęp do Internetu, w pełni wyposażoną ła-
zienkę. 

Do dyspozycji gości: 
bary i restauracje, baseny, klub dla dzieci, kor-
ty tenisowe, centrum sportów wodnych, SPA,
jacuzzi, siłownia, centrum fitness. 

Położenie: 
Leży na skraju wspaniałego lasu deszczowego, jest jedynym
hotelem sieci Hilton położonym w jungli. Park Narodowy
Bantang znajduje się tylko 2 godziny drogi łodzią od hote-
lu, jednak lasy otaczające go czekają na odkrycie i zapewnią
gościom wiele niezapomnianych widoków i przygód. 

Pokoje: 
piękne i wygodne pokoje o różnych standardach.
Wszystkie posiadają klimatyzację, łazienkę z suszarką do
włosów, TV, zestaw do kawy i herbaty. 

Do dyspozycji gości: 
basen, restauracje i bary, centrum biznesowe, sale kon-
ferencyjne i bankietowe, plac zabaw, opiekunka do
dziecka, klub dla dzieci, sejf, kantor, sklep z pamiątka-
mi, korty tenisowe, centrum sportów wodnych, 

www.konsorcjum.com.pl
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MALEZJA HOTELE

HOTEL KUCHING HILTON – SARAWAK

HOTEL DAMAI PURI RESORT & SPA – SARAWAK

HOTEL HILTON BATANG AI RESORT – SARAWAK
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Położenie: 
kompleks usytuowany w Karambunai, tuż przy plaży w otoczeniu
3 akrowego starego, tropikalnego ogrodu, 30 km od Kota Kinabalu. 

Pokoje: 
235 pokoi w 7, 2 piętrowych „Borneo Villa”, oraz 250 pokoi
w 5 piętrowej „Ocean Ville”. Każdy pokój luksusowo umeblowa-
ny, wyposażony w klimatyzację, łazienkę (wanna/prysznic, suszar-
ka do włosów), telefon, TV, radio, ekspres do kawy, mini bar, bal-

kon lub taras. Część pokoi z widokiem na morze, ogród lub pole
golfowe. 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja, 3 restauracje, bary, kawiarnie, centrum biznesowe, 3 sale
balowe, basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi, centrum odnowy biologicz-
nej (fitness, masaże, kąpiele), mini klub dla dzieci, korty tenisowe, squ-
ash, pole golfowe, stadnina koni, kurs Tai Chi, piłka nożna, siatkówka
plażowa, możliwość uprawiania sportów wodnych (nurkowanie). 

Położenie: 
Kompleks usytuowany jest w stanie
Sabah na wyspie Borneo. Tuż przy ładnej
plaży.

Pokoje:
Wszystkie pokoje obszerne i ładnie
urządzone. Wyposażone w klimatyzację,
łazienkę (wanna/prysznic, suszarka do

włosów), telefon, TV, ekspres do kawy,
mini bar.

Do dyspozycji gości:
Recepcja, room serwis 24h, restauracje,
bary, korty tenisowe, basen, fitness,
centrum odnowy biologiczne (masaże,
aromatoterapia,), pralnia, możliwość
uprawiania sportów wodnych.

Położenie: 
Hotel położony jest na styku lasu tropikalnego i mo-
rza, otoczony pięknymi ogrodami. 

Pokoje: 
330 klimatyzowanych pokoi z łazienką, suszarką, sej-
fem, telefonem, TV, lodówką, ekspresem do kawy. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracja, bar, sale balowe i konferencyjne, opie-
kunka do dzieci, kantor, wynajem samochodów. Ba-
sen, centrum fitness, pole golfowe, masaże, jacuzzi,
kort tenisowy, jazda konna, windsurfing, wycieczki
po rzece. 

www.twojepodroze.com.pl
56

MALEZJA HOTELE

HOTEL NEXUS RESORT KARAMBUNAI – SABAH

HOTEL SHANGRI-LA'S RASA  RIA RESORT – SABAH

HOTEL SHANGRI-LA'S TANJUNG ARU RESORT – SABAH
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Położenie: 
Usytuowany na wyspie Pang-
kor, tuż przy pięknej kilome-
trowej, prywatnej plaży,
w otoczeniu dżungli tropikal-
nej. 

Pokoje: 
258 pokoi z łazienkami,
w każdym z nich klimatyzacja,

telefon, suszarka, Tv, mini bar, ekspres do
kawy, lodówka, balkon. 

Do dyspozycji gości: 
Sklep z kawą, restauracje, salon piękno-
ści, pralnia, bary, mini pole golfowe,
2 baseny, SPA, snorkelling, narty wodne,
żeglowanie, trekking, korty tenisowe,
pralnia, sklep z pamiątkami, kantor wy-
miany walut.

Położenie: 
Usytuowany jest na wyspie Redang,
tuż przy pięknej plaży z białym pia-
skiem i turkusową wodą. Całość w oto-
czeniu tropikalnego ogrodu. 

Pokoje: 
273 elegancko i gustownie urządzone,

każde wyposażone w klimatyzację, ła-
zienkę, mini bar, lodówkę, urządzenia
do parzenia kawy i herbaty, telefon i TV. 

Do dyspozycji gości: 
Recepcja, restauracje, bary, kawiarnia,
basen, korty tenisowe, możliwość
uprawiania sportów wodnych. 

www.konsorcjum.com.pl
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MALEZJA HOTELE

HOTEL BERJAYA REDANG BEACH RESORT – REDANG

HOTEL BERJAYA TIOMAN

HOTEL PANGKOR ISLAND BEACH RESORT – PANGKOR

Położenie: 
Hotel usytuowany jest na wyspie Tioman, le-
żącej na wschód od Półwyspu Malajskiego.
Zaletami wyspy są śliczne plaże, ogrody peł-
ne palm, przejrzysta turkusowa woda, ta-
jemnicze góry oraz bujne lasy tropikalne. 

Pokoje: 
361 luksusowych i wygodnych pokoi o róż-
nych standardach. Wszystkie pokoje wypo-
sażone są w klimatyzację, TV, telefon, ła-

zienkę z wanną i kabiną prysznicową oraz
suszarką do włosów, balkon, małą lodówkę,
zestaw do kawy i herbaty. 

Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, basen, SPA, 18-dołkowe
pole golfowe, siłownia, sauna, centrum
sportów wodnych i nurkowania, sklep z pa-
miątkami, opiekunka do dziecka, pralnia,
sejf, kafejka Internetowa, sale konferencyjne
i bankietowe, korty tenisowe.
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Wycieczka po centrum Kuala Lumpur
Pomimo niezwykle szybkiego rozwoju Kuala Lumpur,
miastu udało się zachować równowagę między wielo-
kondygnacyjnymi budynkami i drapaczami chmur a hi-
storycznymi miejscami otoczonymi bujną roślinnością.
Wizerunek miasta ogrodowego okaże się fascynujący
podczas zwiedzania Kuala Lumpur. Podczas zwiedzania
nie można pominąć Narodowego Pomniku (jednej z naj-
wyższych rzeźb na świecie), Pałacu Królewskiego, Mu-
zeum Narodowego, Narodowego Meczetu, Placu Nie-
podległości, Gmachu Sułtana Abdula Samada wzniesio-
nego w stylu mauretańskim oraz Bliźniaczych Wież – sie-
dziby firmy Petronas. Warto także zobaczyć pokazy two-
rzenia biżuterii. 

Wycieczka po okolicach Kuala Lumpur
Wycieczka po wiejskich okolicach Kuala Lumpur da Państwu
możliwość obserwacji stylu życia chłopów mieszkających na
tym obszarze. Zobaczą Państwo także cudowne Jaskinie Ba-
tu, znane ze słynnej wapiennej jaskiniowej świątyni. Odwie-
dzą też Państwo największą na świecie fabrykę cyny a także
będą świadkami wytwarzania tradycyjnego batiku w fabry-
ce zajmującej się jego produkcją. 

Wieża Kuala Lumpur i obiad
Zapraszamy na wystawny obiad w formie bufetu 282 metry
nad ziemią w obracającej się restauracji z zapierającą dech
w piersiach panoramą Kuala Lumpur. Innymi punktami wy-
cieczki są spacer wzdłuż gwarnego bazaru w chińskiej dziel-
nicy, przejazd przez Plac Niepodległości i obok Gmachu Suł-

tana Abdula Samada oraz nocna panorama imponujących
Bliźniaczych Wież firmy Petronas. 

Nocna wycieczka po kulturalnym centrum Kuala
Lumpur
Przeciskaj się między tubylcami po nigdy nie odpoczywają-
cych ulicach chińskiej dzielnicy i zanurz się w jej widokach
i dźwiękach. Możesz poćwiczyć swoje zdolności targowania
się z lokalnymi kupcami. Obejrzyj błyskotki, pamiątki lub
spróbuj lokalnych przekąsek i owoców. Na obiad udaj się do
restauracji w centrum by skosztować typowej malajskiej
kuchni i obejrzeć kolorowe przedstawienia. 

Przygoda z robaczkami świętojańskimi
Wyjedź poza granice miasta w kierunku zachodniego wybrze-
ża i popłyń łódką wzdłuż mangrowych brzegów, wypatruj nie-
uchwytnych małpek wśród posrebrzanych liści. Jednakże praw-
dziwy zachwyt nadchodzi po zmroku. Zobacz naturę podczas
zabawy gdy tysiące robaczków świętojańskich migoce pośród
mangrowego lasu w całkowitych ciemnościach. Z całą pewno-
ścią jest to widok pozostający w pamięci przez długie lata. 

Putrajaya – wycieczka po centrum federalno-admi-
nistracyjnym
Putrajaya jest modelowym przykładem wydzielonego miasta
i federalno-administracyjnego centrum Malezji. Zostało sta-
rannie zaplanowane, nadano mu innowacyjny miejski design
ale przy planowaniu całości wzięto pod uwagę także ochronę
środowiska. Zwróć uwagę na zapierającą dech w piersiach
zieleń, jeziora, mosty (zwłaszcza mierzący 435 m Most Putra). 
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Kuala Lumpur

Wycieczka po mieście Penang
Odkryj to co czyni z wielokulturowego miasta Georgetown
tak zniewalającą atrakcję dla podróżnych. Warto odwiedzić
przede wszystkim Fort Cornwallis zbudowany w miejscu
gdzie brytyjska flota pod dowództwem kapitana Francisa Li-
ght'a zeszła na ląd, wioski na wodzie w Weld Quay, pełne
detali chińskie drewniane rzeźby oraz architekturę Khoo
Kong Si, a także Ulicę Harmonii, gdzie jedne z najstarszych
miejsc kultu różnych religii praktycznie sąsiadują ze sobą na
jednej ulicy. 

Wyprawa dookoła wyspy Penang 
Odkryj „Perłę Orientu” począwszy od jej piaszczystych brze-
gów, poprzez nostalgiczne Georgetown aż po jej osobliwy
wiejski krajobraz. Przejedź przez pas nadmorskich miejsco-
wości wypoczynkowych Batu Ferringhi, zatrzymaj się w po-
bliżu fabryki by obejrzeć proces powstawania batiku, udaj
się w kierunku południowowschodnim i odwiedź Świątynię
Węża. Po drodze zrób przerwę by zrobić kilka zdjęć na mo-
ście Penang, łączącym wyspę ze stałym lądem. Następnie
doświadcz procesu tworzenia biżuterii w fabryce. 

Wyprawa na Górę i do Świątyni (z obiadem na łodzi
parowej) 
Obejrzyj panoramę okolicy wspinając się 830 metrów nad
poziom morza. Udaj się na odświeżającą wycieczkę na
szczyt góry Penang za pomocą wyciągu krzesełkowego
użytkowanego od 1922 r. Następnie odwiedź Kek Lok Si,
jedną z największych świątyń buddyjskich w południowo-
wschodniej Azji. W okolicy znajduje się sanktuarium żółwi
gdzie ich czciciele wypuszczają je na wolność – wierzy się, że
niektóre z nich są tu już od wielu dekad. 

Przyprawy i owoce Penang
Przejedź obok scenicznego Batu Ferringhi w górę do za-
chodniej oraz północno-zachodniej części wyspy Penang. Tu
zacznie się Twoje odkrywanie smaków lokalnych owoców
i przypraw. Tropikalny Ogród Przypraw jest wetknięty mię-
dzy orzeźwiającą roślinność. Znaleźć tu można ponad 500
odmian z kolekcji florystycznej. Następnie udaj się do Tropi-
kalnej Farmy Owoców, gdzie znajduje się 25 akrów tropikal-
nych drzew pełnych soczystych owoców. Co istotne, bę-
dziesz mógł ich skosztować na koniec wycieczki. 

Penang
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Wycieczka po wyspie Langkawi
Relaksująca wyprawa której trasa wiedzie przez najważniej-
sze lądowe atrakcje Langkawi. Podczas wyprawy będziemy
świadkami malowania obrazów techniką batik w Atma
Alam, miejsca spoczynku mitycznej księżniczki Mahsuri, od-
wiedzimy także 19-akrowy Plac Orła i zachwycające miasto
Kuah słynące z rękodzieła, marmuru oraz produktów bez-
cłowych. 

Wycieczka po jaskiniach i mangrach
Langkawi to nie tylko idylliczne krajobrazy, morze i piasek.
Odkryj unikalny rezerwat dzikich zwierząt poprzez meandru-
jące szlaki i namorzynowe drogi wodne. Na trasie wycieczki
znajduje się wapienna jaskinia nietoperzy, dziewicza namo-
rzynowa linia brzegowa, lokalne wioski rybackie i miejsca
punkty karmienia orłów. 

„Przeskakiwanie” z wyspy na wyspę
Archipelag Langkawi składa się z 99 rozrzuconych wysp róż-
nych rozmiarów – dlatego najlepszym sposobem poznania
wysp jest „przeskakiwanie” z jednej na drugą. Wypłyń w rejs
pomiędzy wyspami i zacumuj w odludnej zatoczce by po-
pływać lub po prostu spędź trochę czasu na plażach koloru
kości słoniowej. Najważniejszymi punktami zwiedzania są

legendarne Brzemienne Wyspy Dziewicze oraz zatoka spor-
tów wodnych na wyspie Beras Basah. 

Podwodna przygoda
Miriada wielobarwnych, miękkich korali zdominowała ka-
mienisty morski pejzaż dziewiczych wód Palau Payar – parku
morskiego pokrywającego obszar długości 2 km i szerokości
250 m. Odkryj cudowny świat pod powierzchnią wody wy-
poczywając na plaży lub nurkując z koralowego pomostu. 

Całodniowy rejs
Rozkoszuj się na pokładzie pełnozałogowego jachtu i razem
z najbliższymi ciesz się nieskończoną ekstrawagancją. Skosz-
tuj swoich ulubionych napojów owocowych lub win rozko-
szując się bryzą na Morzu Andamańskim. Następnie zako-
twicz przy odludnej plaży by spożyć lokalne przysmaki w for-
mie bufetu, obiadu, kolacji lub rożna. 

Koktajl przy zachodzie słońca/ Rejs z posiłkiem 
Żegluj pośród przepięknego archipelagu wysp Langkawi, roz-
koszuj się swym ulubionym koktajlem, winem lub drinkiem
podczas delektowania się zachodem słońca nad Morzem
Andamańskim. Doświadcz kąpieli w słynnym Słonowodnym
Jacuzzi przed wystawnym obiadem lub kolacją z rożna.

Langkawi

Wycieczka po mieście Kuching
Kuching jest jednym z najbardziej interesujących miast na
Borneo. Warto przejechać wzdłuż głównych punktów orien-
tacyjnych w terenie takich jak Muzeum Kotów, Astana – by-
ła rezydencja Białego Rajcha i Fort Margherita a także od-
wiedzić Tua Pek Kong – wspaniałą chińską świątynię wybu-
dowaną w 1876 r. Ciesz się panoramą miasta z Sarawak Ci-
vic Centre i Muzeum Sarawak. 

Spływ rzeką Sarawak
Skorzystaj z dwugodzinnego spływu rzeką Sarawak, który
dostarcza spektakularnego widoku barwnej linii brzegowej
miasta Kuching. Przepłyń obok kolorowych małych dom-
ków-łódek, używanych do przewożenia lokalnej ludności
nazywanych Malay Tambang. Omiń także domki na palach,
wioski rybackie, targi warzywne, Astanę oraz odwiedź za-
pierający dech w piersiach Orchideowy Ogród. 

Kulturalna Wioska Sarawak
Nazywana „żywym muzeum” Sarawak wieś szczyci się sied-
mioma domami etnicznymi, których właścicielami byli Mala-
jowie, Chińczycy i Penani oraz długimi domami należącymi
do ludów Bidayuh, Iban, Orang Ulu i Melanżu. W ramach
wycieczki odbędzie się pokaz umiejętności robienia tradycyj-
nych, kulturalnych występów, itp. 

Park Narodowy Bako
W czasie wyprawy obejrzysz przepiękne palmy nipah,
plantacje kokosowe i namorzynowe moczary. Znakomicie
zachowany Park Narodowy, który oczekują na Ciebie
mieszkające w tym nieskazitelnym lesie tropikalnym liczne
gatunki ptaków, węży i zwierząt takich jak małpki probo-
sci długoogoniaste makaki, dziki, jelenie sambar oraz jasz-
czurki. 

3 dni/ 2 noce w Lemanak/ Batang Ai Combo
(z 1 nocą w resthouse i 1 nocą w Batang Ai) 

Tradycyjna gościnność hotelu i wyrafinowany luksus hote-
li Hilton. Podróż i nocleg w hotelu Serubah lub Kesit. Obej-
rzyj pokaz dmuchanych rurek na strzałki i spróbuj samemu
z niej strzelić. Następnie wybierz się do dżungli z lokalnym
przewodnikiem i dowiedz się o tradycyjnym wykorzystywa-
niu roślin z lasów tropikalnych przez kulturę Iban. Spacer
kończy się na brzegu rzeki gdzie przesiądziesz się na łódź
i popłyniesz w górę rzeki do rozlewiska otoczonego przez
drzewa. Podczas podróży powrotnej będziesz mógł wsłu-
chać się w odgłosy dżungli. Następnie zostaniesz przewie-
ziony do luksusowego hotelu Hilton Batang Ai Longhouse
Resort. Następnego dnia, zanim odlecisz do Kuching, wy-
bierz się na spacer z hotelowym rezydentem przyrodni-
kiem. 

Sarawak
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Sabah
Najistotniejsze miejsca Kota Kinabalu
Wycieczka zapoznawcza z miastem Kota Kinabalu, stolicy
Sabah, znanym także jako „wietrzne miasto”. W planie wy-
cieczki jest oglądanie panoramy miasta z Signal Hill, wizyta
w 24-hektarowym ptasim rezerwacie Likas Welland, Mu-
zeum Sabah i wypoczynek na piaszczystych plażach Tanjung
Aru z oglądaniem lokalnych straganów oraz wizyta w wod-
nej wiosce Sembulan. 

Wyspa koralowa Sapi 
Spędź słoneczny dzień na plaży oddalonej od brzegu wyspy
koralowej. Popłyń łodzią z mola na wyspę Sapi by spędzić
dzień relaksu na białym piasku i w krystalicznie czystej wodzie. 

Gaya – mangrowa wyspa
Popłyń łodzią na niedaleką wyspę Gaya gdzie rozpoczniesz
jej poznawanie od interesującego spaceru przez nadbrzeżną
strefę lasu mangrowego i tropikalnego. W południowej czę-
ści wyspy roztaczają się niesamowicie malownicze widoki. 

Kulturalne rozkosze Tuaran
Tuaran jest oddalone o pół godziny jazdy samochodem od Ko-
ta Kanibalu. Droga prowadzi przez bujnie porośnięte doliny,
wzgórza i plantacje kauczuku. Miasto posiada ciekawy rynek
(Tamu). W czasie wycieczki odwiedzone zostaną wodna wio-
ska Mengkabong i najdłuższy most wiszący na Tamparuli. 

Rafting na rzece Kiulu
Spłyń jedną z najbardziej urokliwych rzek Borneo przez ła-
godne bystrza, przełęcze, wzdłuż brzegów porośniętych buj-
ną roślinnością leśną oraz sadami Dusun należącymi do lo-
kalnej ludności. Rzeka Kiulu przepływa przez dystrykt Tampa-
rulli, słynie z czystej wody idealnej dla raftingu lub pływania. 

Widowiskowy Whitewater 
Ta rzeka oferuje więcej zapierających dech w piersiach emocji.
Polecana jest ludziom żądnym przygód i wrażeń. Przeżyj dreszcz
emocji na spływie klasy 2. i 3. gdzie nasi wprawni przewodnicy
zaskoczą Cię zwinnością z jaką pokonują pełne zakrętów rwące
wody rzeki pod baldachimami nadbrzeżnej roślinności. 

Miejsce Światowego Dziedzictwa Kinabalu
U przyrodników, trekingowców i właściwie każdego turysty,
Kinabalu Park wraz ze swoim klejnotem w koronie, czyli gó-
rą Kinabalu, wywołuje odgłos zachwytu. Koniecznie trzeba
udać się na spacer po ścieżce zawieszonej 41 m nad ziemią
na wysokości koron drzew w Poring oraz udać się do Cen-
trum Odwiedzających i na Górę Ogrodową z ogromną ilo-
ścią gatunków orchidei których liczba szacowana jest na
1400, 600 gatunkami paproci, ponad 300 gatunkami pta-
ków i wieloma innymi gatunkami fauny i flory. 

Ostatni pociąg z Borneo (2 dni i 1 noc) 
Dzień 1: (Obiad i kolacja) Pojedź autem do Tambunan przez
Wzgórza Cockera. Odwiedź centrum Rafflesia usytuowane

1200 m. n. p. m. po drodze do Tenom gdzie będzie miał
miejsce nocleg. 

Dzień 2: (Śniadanie i obiad) Park przyrodniczy zlokalizowany
jest w Lagud Sebrang, około 15 km od miasta Tenom i roz-
ciąga się na ponad 600 hektarach. W Parku znajduje się
ogród Hoya, Centrum Orchidei Tenom, Krajowe Centrum
Orchidei, Hybrydowy Centrum Orchidei, Living Crop Mu-
seum, Stacja Obserwacji Pszczół i wiele innych atrakcji.
Wsiądź na statek do Beaufort przez niezwykle malowniczy
Wąwóz Padas przez tropikalny las, plantacje kauczuku i lo-
kalne wioski. 

Żółw i orangutan (2 dni i 1 noc) 
Dzień 1: (Obiad i kolacja) Wyspa Selingan jest obszarem
chronionym od 1977 r. a żółwie są tu widoczne każdej nocy
w ciągu roku. Obejrzyj Żółwia Zielonego składającego jaja na
plaży, przenoszącego je do lęgowiska oraz ucieczkę małych
żółwi do morza zaraz po wykluciu. 

Dzień 2: (Śniadanie i obiad) Przebrnij przez tropikalny las po
drewnianych ścieżkach by obserwować karmienie oranguta-
nów w Centrum Rehabilitacji Sepilok Orang Utan. Na koniec
udaj się na krótką wycieczkę do miasta Sandakan nie zapo-
minając wpaść do wodnej wioski na przerwę na herbatę. 

Szczyt Kinabalu (3 dni/2 noce) 
Dzień 1: (Obiad i kolacja) Po pobycie w Centrum Odwiedzin
oraz Górskim Ogrodzie wybierz się na spacer z przewodni-
kiem jednym ze szlaków leśnych w chłodnym górskim klima-
cie. 

Dzień 2: (Śniadanie, obiad i kolacja) Przejazd do Timpohon
Gate na wysokości 1800 m, początek 4-6 h wspinaczki pod
opieką przewodnika górskiego do Laban Rata na nocleg na
wysokości 3353 m. 

Dzień 3: (Śniadanie i obiad) Początek wspinaczki o 3 rano by
osiągnąć szczyt o wysokości 4095.2 m o godzinie 6: 00 ra-
no by obejrzeć wschód słońca. 

Safari po Kinabatangan (3 dni/2 noce) 
Dzień 1: (Obiad i kolacja) Zwiedzanie Centrum Rehabilitacji
Sepilok Orang Utan, Sukau Lodge oraz rejs po najdłuższej
rzece w Sabah i wyprawa do Kinabatangan w poszukiwaniu
dzikich zwierząt. 

Dzień 2: (Śniadanie, obiad i kolacja) Poranny rejs rzeką i wy-
cieczka przez las tropikalny do jeziora Kelenanap (o ile po-
zwoli na to pogoda). Nocne safari pozwala podejrzeć zacho-
wanie nocnych zwierząt. 

Dzień 3: (Śniadanie i obiad) Powrót do Sandakan na krótką
wyprawę by zobaczyć wodną wioskę, dom Ahnes Keith i po-
mnik pamięci Wojny Australijskiej. 
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Wschodnie wybrzeże

PAKIETY GOLFOWE

Jaskinia Panching 
& wyprawa do Wodospadu Pandan
Jaskinia Panching znajduje się 30 km od Kuantan – stolicy
stanu Parang. Wapienne jaskinie są utrzymywane przez jed-
nego buddyjskiego mnicha. Jaskinie wyróżniają się z otacza-
jących nizin stąd niezbędna jest 20-metrowa wspinaczka po
metalowych schodach. W środku znajduje się statua Buddy
Spoczywającego o długości 30 stóp Po tych atrakcjach uda-
my się drogą otoczoną przez bujną roślinność tropikalnego
lasu do Wodospadów Pandan, gdzie skorzystamy z darmo-
wych atrakcji rekreacyjnych. 

Rejs po jeziorze Chini
Jezioro Chini – oddalone o półtoragodzinną jazdę samocho-
dem od Kuantan – jest niebiańskim sanktuarium pełnym ro-
ślin Lagus oraz, jeśli będziesz miał szczęście, kwitnących
kwiatów lotosu. Do jeziora dopłyniesz łódką z Kampung Be-
limbing rzeką Parang. Przygotuj aparat, ponieważ o w oko-

licy znajduje się mnóstwo pięknego egzotycznego ptactwa
np. zimorodków. Rejs kończy się na drugim krańcu jeziora
pokazem strzelania z dmuchanych rurek ze strzałkami prze-
prowadzonym przez tubylców. Możesz wierzyć lub nie, ale
podobno zatopione antyczne miasto cywilizacji Khmerów
leży na dnie jeziora. 

Obserwowanie żółwi
Jednym z najlepszych miejsc do obserwacji zielonego żółwia
znoszącego jaja jest plaża Chendor oddalona o godzinę jaz-
dy samochodem od Kuantan. W Malezji zielony żółw znosi
jaja na piaszczystych plażach wybrzeża, na wyspach otacza-
jących półwysep, na którym zlokalizowana jest Malezja oraz
w Sabah i Sarawak. Na wschodnim wybrzeżu najłatwiej za-
obserwować to zjawisko od maja do września w porze noc-
nej. Jako że ten gatunek znajduje się pod ochroną turyści są
powiadamiani o konieczności respektowania świętości tych
pięknych żółwi i ich jaj.
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Filipiny to państwo wyspiarskie położone w południowo-z-
achodniej części Oceanu Spokojnego, pomiędzy Tajwanem
na północy a wyspą Borneo na południu. Archipelag obej-
muje ponad 7000 tropikalnych wysp i wysepek. Jest to dru-
gi co do wielkości archipelag na ziemi. Ponad 5000 wysp
jest niezamieszkanych, a 2500 nie ma nawet nazwy. Naj-
większe z wysp to: Luzon i Mindanao oraz Mindoro, Mas-
bate, Samar, Leyte, Cebu, Negros, Panay, Bohol, Palawan.
Wyspy są w przeważającej części górzyste, a wybrzeża wysp
otoczone są rafami koralowymi. 
Kraj tysiąca wysp to prawdziwy raj dla amatorów nurkowa-
nia. Istnieje wiele miejsc, gdzie występują nietknięte rafy ko-
ralowe, krystalicznie czyste wody i obfitość gatunków ryb
i ssaków morskich. 

Filipiny są regionem o wysokiej aktywności sejsmicznej i wul-
kanicznej. Ponad 20 wulkanów jest nadal aktywna, z któ-
rych najbardziej znany jest Pinatubo. 
Kraj ten przyciąga turystów zarówno bogactwem krajobra-
zów, jak i zróżnicowaniem kulturowym oraz ciekawymi zwy-
czajami i obrzędami tj. obchody Wielkiego Tygodnia, proce-
sje moronów, walki kogutów. Filipiny to mozaika plemion
i kultur. Na wyspach stosuje się ok. 70 dialektów; wiele ple-
mion ma odrębne zwyczaje, ale Filipińczycy to ludzie wyjąt-
kowo przyjaźni, otwarci i bardzo gościnni. 
Jedną z największych atrakcji krajobrazowych Filipin są słyn-
ne tarasy z polami ryżowymi oraz dżungla tropikalna. 
Filipiny są również słynne ze swych uzdrowicieli, dokonują-
cych bezkrwawych operacji. 

Stolica:
Manila (ok. 12 mln mieszkańców) 

Czas: 
+ 7 godzin 

Języki: 
angielski, pilipino (oparty na tagalog) oraz ok. 10 innych ję-
zyków i dialektów używanych lokalnie 

Religia:
Katolicy (83%), protestanci (9%), muzułmanie (5%), buddy-
ści i inni (3%) 

Waluta: 
Peso filipińskie (PHP) 
1 peso filipińskie = 100 centavos 

Karty kredytowe, bankomaty: 
Z wymianą pieniędzy nie ma problemu, punkty wymiany są
czynne do późna, zwłaszcza w centrach turystycznych. 
Karty kredytowe tj. Visa, Diners Club, Mastercard, American
Express Card są akceptowane. 

Elektryczność: 
Napięcie w sieci to 220V 60Hz. Pomimo różnicy nie powin-
no być kłopotów z podłączeniem urządzeń przywiezionych
z Polski. Problem może stanowić amerykański standard
wtyczki (dwie płaskie blaszki), a czasem niekonwencjonalne
umieszczenie gniazdka (na suficie). Można zaopatrzyć się
w konwertery. 

Pogoda: 
Klimat tropikalny – przez cały rok jest gorąco i wilgotno.
Ogólnie można wyróżnić dwie pory: suchą (styczeń-cze-
rwiec), mokrą (lipiec-grudzień). Od maja do października
zdarzają się tajfuny. Średnie temperatury najcieplejszego
miesiąca maja whają się od 24oC do 34oC, a najchłodniej-
szych grudnia i stycznia od 21oC do 30oC. 
Najlepszy czas na złożenie wizyty w tym kraju jest okres od
listopada do lutego. 

Warunki wjazdowe, wizy, cło: 
Przy wjeździe na Filipiny polscy turyści nie muszą posiadać
wizy na pobyt do 21 dni. Wymagane jest okazanie biletu
powrotnego lub biletu do innego kraju, środki finansowe
potrzebne na pobyt. Ze względu na brak filipińskiej placów-

FILIPINY
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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ki dyplomatycznej w Polsce jest możliwość uzyskania pod-
czas tranzytowego pobytu w Bangkoku. 
Taxa wylotowa wynosi około 550 P na lotnisku międzynaro-
dowym, a na lotnisku lokalnym; 100 P. 
Na teren Filipin można wieźć 400 sztuk papierosów, 2 pacz-
ki tabaki, 2 butelki winna lub innego alkoholu, ale nie wię-
cej niż 1 litr. 

Napiwki: 
Standardowo płaci się 10% od rachunku. Często w rachu-
nek wliczony jest już 10% napiwek. 
Zdrowie: 
Nie są wymagane żadne szczepienia. Trzeba jednak zabez-
pieczyć się przed komarami, zwłaszcza że niektóre mogą
być nosicielami malarii. Nie ma problemów z dostępem do
opieki medycznej. 
Większość hoteli prowadzi podstawową opiekę medyczną. 

Zakupy, ceny, sklepy: 
Orientacyjne ceny: woda 1,5 l – 25 P, piwo San Miguel – 12
P, puszka Coli – 12 P, kawa, herbata – 6-15 chipsy 100g –
11 P, chleb tostowy – 18 P, sardynki 155g – 7 P, makrela
w sosie pomidorowym 425g – 19 P, śniadanie w restauracji
– 40-60 P, ryż z warzywami – 60 P etc. 

Wynajem samochodów: 
Obowiązuje międzynarodowe prawo jazdy. 

Adresy i telefony: 
Konsulat Generalny RP w Manili: 
UPL Building, Sta. Clara St., Intramuros, Manila 
tel. (0 063) 527 15 82, 527 15 75, faks 527 16 03. 

W Polsce nie ma Ambasady Republiki
Filipin. 
Polacy mogą zgłaszać się do placówki w Budapeszcie: 
H-1026 Budapest, Gábor Áron utca 58 
tel. (0 036 1) 200 55 23, 200 55 24, faks 200 55 28 
e-mail: phbuda@mail. datanet. hu

Wyspy: 
Boracay
Wyspa licząca 7 km długości i jedynie 1 km szerokości w naj-
węższym punkcie. Yapak, Balabag i Manoc-Manoc to głów-
ne wioski na wyspie, połączone skomplikowana siecią prze-
różnych dróg i leżącymi pomiędzy nimi mniejszymi osadami.
Na zachodnim wybrzeżu, w pobliżu Balabag, znajduje się
piękna, piaszczysta biała plaża. Woda jest tu dość płytka,
dlatego wybrzeże wschodnie jest lepszym celem dla miłośni-
ków nurkowania. Również amatorzy innych sportów wod-
nych znajdą na Boracay coś dla siebie. Piękno i naturalna
przyroda wyspy to jej główne atuty. Jednocześnie jest to

miejsce wciąż rozwijające się pod względem infrastruktury
turystycznej. 
Cebu
Cebu jest czasem nazywana Królową Południa. Historyczne
Cebu stało w miejscu, gdzie portugalski kapitan Ferdynand
Magellan ustawił chrześcijański krzyż w 1521 r. Położona
strategicznie w centrum wysp Wisajów, Cebu jest od stuleci
popularnym punktem wjazdowym dla kupców. W ciągu
ostatnich 30 lat Cebu przemieniła się w szybko rozwijający
się turystyczny kierunek. 
Nowoczesne domy handlowe, wykwintne restauracje i ży-
wiołowe centra rozrywki, z dwoma kasynami i polami gol-
fowymi dodają blasku krajobrazowi Cebu, oferując turyście
mnóstwo atrakcji. 
Bohol
Bohol leży na południowy wschód od Cebu w środkowych
Filipinach, około godziny i pięćdziesiąt minut z Manili, albo
1,5h rejsu promem z Cebu. Oprócz najsłynniejszej atrakcji
Czekoladowych Wzgórz, Bohol jest również tropikalnym ra-
jem. Wybrzeże jest urozmaicone łagodnymi zatoczkami
i białymi piaszczystymi plażami. Tu można znaleźć najlepsze
miejsca do nurkowania. 
Bohol jest również domem wyraka, wielkookiej owadożer-
nej małpki mniejszej od pięści dziecka. Według naukowców
tarsjera jest obecnie najstarszym ssakiem zamieszkującym
Ziemię. 
Wyspa Bohol jest pierwszą prowincją w Azji, która otrzyma-
ła ISO 14001 za środowisko i ekologię. 

Dlaczego warto odwiedzić Filipiny
Wyprawa na Filipiny była jedną z najbardziej fascynujących
podróży, jaką odbyliśmy z całą naszą Rodziną. Niesamowite
bogactwo przyrody, zupełnie dziewicze nieskażone żadną
cywilizacją zakątki świata. Najlepszym dowodem są żyjące
tam wyraki – najmniejsze małpki na kuli ziemskiej i jednocze-
śnie jedne z najstarszych ssaków na świecie. Krajobrazy Ka-
wasan Falls i kąpiel pod nimi pozostawiają niezapomniane
wrażenia. Polecamy jako miejsce dla osób zmęczonych
zgiełkiem codzienności i wielkich miast. Wyspa Bohol jest
również pięknym miejscem – las mahoniowy oraz czekola-
dowe wzgórza porośnięte lasami z brunatnymi koronami
drzew pod koniec pory suchej też zapewne pozostaną na
długie lata w naszej pamięci. Wielka sympatia Filipińczyków
dla Europejczyków daje się odczuć na każdym kroku. Zarów-
no nasi przewodnicy, jak i ludzie spotkani przypadkowo na
każdym kroku służą pomocą. 
Każdy element tej podróży pozostanie dla nas wspomnie-
niem wspaniałych wakacji! Czasu mieliśmy niewiele, ale sta-
raliśmy się go jak najlepiej zagospodarować. Wszystko to,
czego nie zdążyliśmy zobaczyć, mam nadzieję, że dane nam
będzie odwiedzić przy następnej wizycie w tym pięknym
kraju, a wspomnienie wakacji będzie mobilizowało do pra-
cy przed następną podróżą, o której już zaczynamy myśleć. 

Pozdrawiam. Barbara Żbik
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Dzień: 1 Warszawa
Wylot z Polski przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień: 2 Cebu
Przylot do Cebu. Powitane na lotnisku. Spotkanie z
przedstawicielem kontrahenta. Transfer do hotelu Maribago
Bluewater lub podobnego. Zakwaterowanie. Nocleg.

Dzień: 3 Cebu
Śniadanie w hotelu. Niezapomniana wycieczka na łodziach
na pobliskie wyspy koralowe. Miejsca idealne do
nurkowania lub kąpieli słonecznych. Wieczorem powrót do
hotelu. Nocleg.

Dzień: 4 Cebu - Bohol
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przeprawa promem do
Tagbilaran. Przyjazd na wyspę Bohol. Zakwaterowanie w
hotelu Bohol Beach Club lub podobnym. Nocleg.

Dzień: 5 Bohol - Wzgórza czekoladowe
Śniadanie w hotelu. Wycieczka do Czekoladowych Wzgórz,
podczas której można podziwiać niesamowity krajobraz:
palmy, plantacje kokosowe oraz las mahoniowy ciągnący się
aż do miasta Carmen. Podczas wycieczki można zobaczyć
także wyraki - najmniejsze małpy na świecie. Czekoladowe
Wzgórza te tworzone są przez 1268 pagórków o wysokości
od 40 do 120 metrów pokrytych trawą. W czasie lata trawa
ta wysycha przyjmując brązowawy kolor. Późnym
popołudniem powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień: 6 Bohol
Śniadanie w hotelu. Czas wolny do wykorzystania we
własnym zakresie. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.

Dzień: 7 Bohol - Cebu - Boracay
Śniadanie w hotelu. Transfer do Tagbilaran i przeprawa
promem na Cebu. Następnie transfer na lotnisko i przelot do
Boracay. Zakwaterowanie w hotelu Boracay Regency lub
podobnym. Nocleg.

Dzień: 8 - 9 Boracay
Śniadanie w hotelu. Czas wolny do wykorzystania we
własnym zakresie. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.

Dzień: 10 Boracay - Maniala - Busuanag
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko, przelot do Manili
skąd następnie przelot do Busuanag. Zakwaterowanie w
hotelu Paradise Resort lub podobnym. Nocleg.

Dzień: 11 - 12 Busuanag
Śniadanie w hotelu. Czas wolny do wykorzystania we
własnym zakresie. Możliwość skorzystania z wycieczek
fakultatywnych.

Dzień: 13 Busuanag - Warszawa
Śniadanie i wylot do Manili. Przylot do kraju. Zakończenie
świadczeń.
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64

CEBU – BOHOL – BORACAY – PALAWAN – MANILA
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 13 dni

AZJA62_69.qxd  2009-07-02  13:43  Page 64



Dzień: 1 Warszawa
Wylot z Polski przez jeden z europejskich portów lotniczych. 

Dzień: 2 Manila
Przylot do Manili. Powitanie na lotnisku przez przedstawicie-
la kontrahenta. Transfer do hotelu Diamond lub podobne-
go. Nocleg. 

Dzień: 3 Manila – Wodospady Pagsanjan 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wycieczka łodziami do
słynnych wodospadów Pagsanjan, połączona z lunchem. 
Wodospady te znajdują się w filipińskiej prowincji Laguna
Province, półtorej godziny drogi na południowy wschód od
Manili, w pobliżu miasta Pagsanjan. Do wodospadów tych
można dostać się jedynie podróżując w górę rzeki, co do-
starcza niesamowitych wrażeń. Podczas pobytu nad wodo-
spadem czas wolny na kąpiel lub przepłyniecie na trafie pod
strumieniem wodospadu. Następnie niezapomniana podróż
powrotna do hotelu na łodziach w dół rzeki. Nocleg. 

Dzień: 4 Manila – Boracay
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wykwaterowanie z hote-
lu. Wyjazd na wycieczkę po mieście Manila połączoną z lun-
chem w restauracji. 
Zwiedzanie najsłynniejszych zabytków miasta takich jak: Lu-
neta Park, Fort Santiago, Intramuros, starego muru miejskie-
go „Wallem City” Chińskiego Cmentarza oraz dzielnicy Ma-
kati Financial Disstrict. 
Transfer na lokalne lotnisko i przelot na Boracay. Następnie
podróż łodzią do hotelu Boracay Regency lub podobnego,
zakwaterowanie, nocleg. 

Dzień: 5 – 6 Boracay 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny na odpoczynek i relaks.
Możliwość skorzystania z dodatkowo płatnych wycieczek fa-
kultatywnych. 

Dzień: 7 Boracay – Cebu
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wylot na Cebu. Spotkanie
z przedstawicielem kontrahenta a następnie pół-dniowa wy-
cieczka po mieście. Zwiedzanie Lapu – Lapu Monument,

Magellan’s Cross oraz kościoła Santo Nino. Przejazd przez
kolorowy miejscowy bazar Karbon oraz malownicze Webe-
ry Hills, wizyta w chińskiej świątyni Taoist Temple. Na zakoń-
czenie wycieczki wizyta w miejscowych sklepikach z pamiąt-
kami. Przejazd do hotelu Maribago Bluewater lub podobne-
go. Zakwaterowanie i nocleg. 

Dzień: 8 Cebu
Śniadanie w hotelu. Niezapomniana wycieczka na zmotory-
zowanych łodziach zwanych „banaca” na pobliską wyspę
koralowa. Miejsce to jest idealne do nurkowania lub kąpieli
słonecznych. Wieczorem powrót do hotelu. Nocleg. 

Dzień: 9 Cebu – Bohol
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przeprawa promem do
Tagbilaran. Transfer do hotelu Bohol Beach Club lub podob-
nego. Zakwaterowanie i nocleg. 

Dzień: 10 Bohol – Czekoladowe Wzgórza – Loboc 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu rejs do Czekoladowy
Wzgórz, podczas którego można podziwiać niesamowity
krajobraz: palmy, plantacje kokosowe oraz las mahonio-
wy ciągnący się aż do miasta Carmen. Podczas wycieczki
można zobaczyć także wyraki – najmniejsze małpy na
świecie. Przewidziane jest także wejście na punkt widoko-
wy, z którego rozciąga piękny i niepowtarzalny widok na
wzgórza czekoladowe. Wzgórza te tworzone są przez
1268 pagórków o wysokości od 40 do 120 metrów po-
krytych trawą. W czasie lata trawa ta wysycha, przyjmując
brązowawy kolor. Późnym popołudniem powrót do hote-
lu. Nocleg. 

Dzień: 11 Boracay 
Śniadanie w hotelu. Czas wolny na odpoczynek i relaks.
Możliwość skorzystania wycieczek fakultatywnych. 

Dzień: 12 Boracay – Warszawa
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu transfer do Tagbilaran
i przeprawa promem na Cebu. 
Transfer na lotnisko na lot powrotny do Polski. Przylot do
kraju. Zakończenie świadczeń.
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Położenie: 
Hotel leży na wyspie Pangalao na połu-
dniu Bohol, bezpośrednio przy Morzu Bo-
hol. Nazwa hotelu pochodzi od nazwy tu-
bylców zamieszkujących te tereny. Jest
idealny dla ludzi szukających ciszy i odpo-
czynku, natomiast dla tych pragnących
zabawy nieopodal znajduje się plaża Alo-
na tętniąca nocnym życiem. 

Pokoje: 
15 luksusowych willi o różnych standar-
dach. 

Do dyspozycji gości: 
baseny, SPA, sale konferencyjne i bankie-
towe, dostęp do Internetu, restauracje
i bary, centrum sportów wodnych. 

?

HOTEL BOHOL BEACH CLUB – BOHOL
Położenie: 
Położony na wyspie Panglao, połączoną
2 mostami z wyspą Bohol, w centrum
Visayas. 30 minut od miasta Tagbilaran.
Baza wypadowa na Wzgórza Czekola-
dowe, Hinagdanan cave, kościół Bac-
layan. 

Pokoje: 
60 pokoi; pokoje klimatyzowane, z we-
randą, TV, mini bar, z prysznicem. 

Do dyspozycji gości: 
Bar przy plaży, bar przy basenie, restaura-
cja, basen, jaccuzzi, korty tenisowe,, bi-
lard, darty, szachy, ping-pong, centrum
biznesowe (usługi sekretarskie, ksero, fax,
internet, parking, opieka nad dzieckiem,
pralnia, room service, doktor na telefon,
masaż, transport, wynajem samochodu,
informacja turystyczna, sklep z pamiątka-
mi, akcesoriami plażowymi, sporty wod-
ne: nurkowanie, łódki ze szklanym dnem. 

www.twojepodroze.com.pl
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HOTEL ANAYANA – BOHOL
Położenie: 
Hotel położony jest na wysepce Panglao są-
siadującej z wyspą Bohol, 20 minut jazdy sa-
mochodem od lotniska. 

Pokoje: 
Pokoje wyposażone są w łazienkę, klimatyza-
cję łazienkę, minibar, taras/balkon. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracja, ogród, basen, nurkowanie, kaja-
ki, windsurfing, plac zabaw dla dzieci. 

HOTEL ESKAYA BEACH RESORT & SPA – BOHOL
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Położenie: 
Malowniczo położony na skalistym
półwyspie przy prywatnej zatoczce.
Hotel znajduje się na obszarze re-
zerwatu przyrody, w którym żyje
ponad 36 gatunków ptaków. 

Pokoje: 
219 przestronnych pokoi i willi ume-
blowanych w filipińskim stylu, z me-

blami z naturalnych materiałów.
Wszystkie pokoje posiadają balkon
z pięknymi widokami na plażę. 

Do dyspozycji gości: 
Bary i restauracje, SPA, basen, kor-
ty tenisowe, centrum zdrowia,
centrum sportów wodnych i nur-
kowania, sale bankietowe i konfe-
rencyjne. 

Położenie: 
Na wyspie Boracay

Pokoje: 
115 pokoi; pokoje klimatyzowane, z łazien-
ką, wyposażone w meble ratanowe i bam-
busowe. TV kabl., telefon, lodówkę, mini
bar, internet, suszarkę. 

Do dyspozycji gości: 
Basen, opieka do dzieci, centrum Spa, różne-
go rodzaju masaż, aromaterapia, internet,
restauracje (Prince Hendrick Cafe, Alfon's
Garden Bar & Grill), informacja turystyczna,
sejf, pralnia, sklep z pamiątkami, sporty wod-
ne: nurkowanie, żeglowanie, jet-ski, narty
wodne, wypożyczenie motocykli, łódki, ba-
nana.

Położenie: 
Usytuowany wśród bujnych lasów,
wiecznie zielonych ogrodów tropikal-
nych, malowniczych wzgórz i nieskazi-
telnych plaż. Na terenie hotelu znajduje
się wiele tajemniczych ścieżek, roman-
tycznych mostków i nieodkrytych zakąt-
ków. 

Pokoje: 
Ponad 60 pokoi gościnnych. Wszystkie

posiadają łazienkę z prysznicem, klima-
tyzację, mini bar, zestaw do kawy i her-
baty, TV, telefon, balkon z widokiem na
plażę, basen lub ogrody. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracje i bary, SPA, basen, salon
urody, sale konferencyjne i bankietowe. 

FILIPINY HOTELE

HOTEL SHANGRI-LA BORACAY
?

HOTEL BORACAY REGENCY – BORACAY

HOTEL PEARL OF THE PACIFIC BORACAY
?
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Położenie: 
Hotel położony jest na plaży u brzegów Oce-
anu Spokojnego, 125 km od miasta Cebu. 
Pokoje: 

12 pokoi usytuowanych jest w 6 budynkach,
każdy wyposażony jest w klimatyzację, łazien-
kę, minibar, wentylator, telefon, taras, moski-
tierę. 

Do dyspozycji gości: 
Restauracja, bar, sklep z pamiątkami, sklep ze
sprzętem do nurkowania, biblioteka, kantor,
opieka zdrowotna, łącze internetowe, usługi
pralnicze, masaże, sejf. 

Położenie: 
Obiekt położony jest w północno wschodnim wybrzeżu wyspy Mactan. 

Pokoje:
Widok na ogród, widokiem na morze za dopłatą, łącze internetowe, urządzenie do
parzenia, kawy i herbaty, elektroniczny sejf, telefon, minibar, telewizja
satelitarna/kablowa, żelazko i deska do prasowania, suszarka do włosów.

Do dyspozycji gości:
7 barów i restauracji, usługi turystyczne, zaplecze konferencyjne, business center,
wypożyczalnia samochodów, pralnia, galeria sklepów, opieka medyczna.

www.twojepodroze.com.pl
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MARIBAGO BLUE WATER HOTEL – CEBU
Położenie: 
Maribago Blue Water to luksusowy pięcio-
gwiazdkowy hotel położony na plaży w Mariba-
go oddalony zaledwie 10 kilometrów od między-
narodowego lotniska usytuowanego na wyspie
Mactan. 

Pokoje: 
Hotel posiada 104 dobrze wyposażone komfor-
towe pokoje z których każdy zawiera: klimatyza-
cję, telewizor, suszarkę do włosów, mini-bar, ła-
zienkę, lodówkę, telefon. 

Do dyspozycji gości: 
Hotel prócz dobrze wyposażonych pokoi swoim
gościom oferuje także: sale bankietową, kawiar-
nia, cocktail bar, sale konferencyjne, basen, ob-
sługę pokojową, restauracje, siłownię. 

HOTEL SUMILON BLUEWATER ISLAND RESORT– CEBU

SHANGRILA'S MACTAN ISLAND RESORT – CEBU
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CHI SPA

Chi SPA w hotelach i resortach Shangri-La, ma na celu przywrócenie naturalnej harmonii po-

między ciałem a umysłem, któ®a ma być źródłem dobrego samopoczucia, piękna i zdrowia. 

Himalajskie zabiegi, japońskie techniki masażu oraz luksusowa obsługa! 

Luksusowe gabinety odnowy biologicznej uzupełnione łaźniami z kąpielami w intymnej at-

mosferze, zapewniają naszym gościom niemające końca poczucie relaksu, ukojenie dla ciała

i ożywienie dla duszy. 

Poddanie się naszym zabiegom, dotyk naszych terapeutów i ożywiająca siła olejków zapa-

chowych, aromatycznych herbat i przypraw zapewnie niezapomniane przeżycia. 

Nazwa kompleksów Chi SPA oznacza energię życiową, której manifestacją mają być zjawiska

i procesy natury.

CAŁODZIENNY POBYT
Goście korzystają z całodniowego relaksu i odnowy bio-
logicznej wykorzystując przy tym atrakcje Oazy Chi SPA. 
Kąpiel parowo-ziołowa, sanatorium i las deszczowy, ba-
sen termalny, zdrowotny basen, jedna sesja jogi, 30-min.
masaż stóp
RYTUAŁ ŁAGODNOŚCI
Zawiera kombinacje 4 egzotycznych zabiegów: peeling
z ziarenkami kawy, okład z różanego miodu, masaż i za-
bieg kosmetyczny twarzy
Czas trwania: 3,5h
ODKRYWANIE RAJU
Dostarcza niepowtarzalnych przeżyć: relaksująca kąpiel
himalajska, okład z alg, masaż i zabieg kosmetyczny twa-
rzy. 
Czas trwania: 3,5h
WITALNY RYTUAŁ
Zawiera kąpiel himalajską, peeling ciała, masaż rozgrza-
nymi kamieniami oraz zabieg kosmetyczny twarzy. 
Czas trwania: 4h
CZARUJĄCA PODRÓŻ
Zawiera kombinację inspirującej rytualnej kąpieli himalaj-
skiej, górskie wygładzenie i aromatyczny masaż. 
Czas trwania: 2,5h
UPUST CZASU
Zabieg dla ciała i ducha wykorzystujący naturalne rośliny
i ekstrakty ziołowe. Począwszy od rytualnej himalajskiej
kąpieli, poprzez masaż i zabiegi kosmetyczne twarzy za-
pewnie uczucie piękna i świeżości. 
Czas trwania: 2,5h
UCIECZKA PODRÓŻNIKÓW
Idealny zabieg dla osób zmęczonych wielogodzinną po-
dróżą samolotem, cierpiącym na różnego rodzaje bóle
i dolegliwości, zawiera rytualną kąpiel himalajską, pe-
eling algami i aromatyczny masaż. 
Czas trwania: 2,5h
MASAŻ YIN YANG
Jest kombinacją rytualnej kąpieli himalajskiej z masażem
Yin Yang. Zabieg ten został specjalnie stworzony w celu
osiągnięci harmonii i odnalezienia energii pochodzącej
z filozofii chi. Masaż polega na uciskaniu palcami meri-
dianów, co powoduje zmniejszenie naprężenia spiętych
mięśni oraz osiągnięcie spokoju i harmonii. 
Czas trwania: 2,5h
CHI BALANS
Najpopularniejsze są techniki azjatyckie skupiające się na
określeniu statusu Yin/Yang, – czyli połączenie wody,
drewna, metalu, ziemi i ognia – to forma japońskiego
masażu polegającego na uciskaniu meridianów chi, sto-
sowana jest również akupresura. 

AROMATYCZNA WITALNOŚĆ
Łagodny i delikatny masaż łączący w sobie elementy
szwedzkie, shiatsu i orientalną aromaterapię olejków ete-
rycznych. Stworzoną dla wzmocnienia ciała i osiągnięcia
witalności ducha. 
ZIOŁOWA HARMONIA
Wykorzystuje się tradycyjne azjatyckie zioła lecznicze
w celu wmasowania w spięte mięśnie. Aromatyczny ma-
saż reguluje rytm ciała i uspokaja umysł. 
HIMALAJSKI MASAŻ KAMIENIAMI
Zainspirowany leczniczym rytuałem znad Jeziora Koko-
nar w Tybecie. Ta antyczna technika masażu jest kombi-
nacją rozgrzanych w oliwie kamieni i ziół odbudowują-
cyh witalność i redukujących stres. 
OSZYSZCZAJĄCY ZABIEG KAWĄ
Jest to zabieg stosowany przede wszystkim w celu
zmniejszenia cellulitu. Naturalnie oczyszczające składniki
takie jak kofeina czy tanina powodują usunięcie nadmia-
ru płynów z organizmu. Żeby zapewnić włosom i skórze
miękkość, gładkość i miły zapach, przygotowaliśmy spe-
cjalną mieszankę, w skład, której wchodzi mleczko koko-
sowe, Ylang Ylang i Aloe Vera. 
Czas trwania 45 minut
POŁYSK SKÓRY CHI
Ten unikalny zabieg bogaty w sole mineralne i mieszan-
kę olejków cytrusowych powoduje, że skóra staje się od-
młodzona i gładka. Delikatny zabieg oczyszczający sty-
muluje system limfatyczny, usuwa pozostałości suchej
skóry, pobudza swobodny przepływ energii chi przez ca-
łe ciało. Ostatnim krokiem jest nałożenie regenerującego
balsamu do ciała z kardamonem, który zapewnia skórze
jedwabistą miękkość. 
Czas trwania 45 minut
ROZGRZEWAJĄCY ZABIEG Z UŻYCIEM OLEJKÓW 
ETERYCZNYCH
Zabieg ten, poprawiający przepływ krwi w organizmie,
dzięki zastosowaniu naturalnego składnika oczyszczają-
cego loofah wraz z olejkami eterycznymi wpływa na lep-
szą kondycję i miękkość skóry. Całość zabiegu dopełnia
zastosowanie regenerującego balsamu do ciała z karda-
monem. Czas trwania 45 minut. 
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LAOS
Laos to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwy-
spie Indochińskim. Stolica to Vientiane, a główna rzeka –
Mekong. Od strony północnej Laos graniczy z Birmą i China-
mi, na wschodzie z Wietnamem, na południu z Kambodżą,
a na zachodzie z Tajlandią. Laos jest krajem prawie w cało-
ści porośnięty lasem. Znajdują się tam także liczne wyżyny 
i góry. Najwyższym szczytem jest Phou Bia. Rzeka Mekong
w dużej mierze jest rzeką graniczną z Tajlandią. 
Laos jest w ogromnej części porośnięty dżunglą. Mieszkań-
cy tego kraju są niesamowicie przyjaźni i oddani turystom,
uśmiech zawsze gości na ich twarzach. 

Język urzędowy: 
laotański 

Stolica:
Vientian 

Czas: 
+ 7 godzin GMT

Powierzchnia: 
236,8 tys. km2

Waluta: 
kip [LAK] = 100 atów 

Elektryczność:
220V/50Hz, gniazdka okrągłe lub płaskie z dwoma otwora-
mi
Numer kierunkowy: +856

Klimat: 
Laos znajduje się w strefie klimatu zwrotnikowego monsu-
nowego, który charakteryzuje się dwiema porami roku: 
porą wilgotną, trwająca od początku maja do połowy paź-
dziernika oraz porą suchą, trwająca od początku listopada
do końca lutego. 

Kultura: 
Większość ludności Laosu jest wyznania buddyjskiego.
Wchodząc na teren świątyni, należy dostosować się do miej-
scowych zwyczajów, co dotyczy zwłaszcza ubioru (zakryte
nogi i ramiona). Najciekawsze świątynie znajdują się w Lu-
ang Prabang oraz w Vientiane. 

Zdrowie: 
Żadne szczepienia nie są wymagane, zaleca się ochronę an-
tymalaryczną. Nie wolno pić nieprzegotowanej wody. Wa-
rzywa i owoce należy dokładnie umyć i obrać przed spoży-
ciem. 

Wiza, przepisy wjazdowe: 
Obywateli polskich obowiązują wizy. Wizę miesięczną moż-
na uzyskać zarówno w ambasadzie Laosu, np. w Warsza-
wie, jak i na niektórych przejściach granicznych (patrz infor-
macje niżej). Koszt wizy – 30 USD. Można ją przedłużyć
dwukrotnie, każdorazowo o jeden miesiąc; wymagane jest
umotywowanie wniosku. Przedłużenia wizy dokonuje się
w Urzędzie Imigracyjnym w Vientiane. Opłata wynosi 2 USD
za każdy dodatkowy dzień pobytu. Podczas kontroli granicz-
nej należy sprawdzić, czy do paszportu zostały wbite odpo-
wiednie pieczątki. W razie stwierdzenia przez policję ich bra-
ku przy kontroli podczas podróży po kraju lub przy wyjeź-
dzie grożą kary pieniężne, deportacja, a nawet areszt. Przy
załatwianiu formalności można skorzystać odpłatnie z po-
średnictwa hotelu, w którym się mieszka. Za samowolne
przedłużenie pobytu bez ważnej wizy obowiązuje opłata 10
USD za każdy dzień, której dokonuje się przy wyjeździe. Nikt
nie sprawdza, czy cudzoziemiec ma wystarczającą kwotę
pieniędzy na pobyt lub czy jest ubezpieczony. 
Do Laosu można się dostać albo drogą lotniczą, albo lądem.
Laos ma bezpośrednie połączenia lotnicze z Tajlandią, Wiet-
namem, Kambodżą i południowymi Chinami (Kunmin). Lot-
niska międzynarodowe są w Vientiane oraz w Luang Pra-
bang i w Pakse na południu kraju. Z Vientiane i z Pakse są
także dogodne połączenia lotnicze do Phnom Penh i Siem
Raep (zespół świątynny Angkor Wat w Kambodży), a z Lu-
ang Prabang można dolecieć bezpośrednio do Chiang Mai
w północnej Tajlandii i do Bangkoku. Podróżujących samo-
lotem w połączeniach międzynarodowych obowiązuje przy
wylocie opłata lotniskowa w wysokości 10 USD; w połącze-
niach krajowych opłata lotniskowa przy wylocie wynosi 10
000 LAK. Aktualne informacje o lotach krajowych i połącze-
niach międzynarodowych dostępne są na stronie interneto-
wej: www. laoairlines. co. 
Lądowe przejścia graniczne, na których można uzyskać wi-
zę laotańską: 
- z Tajlandii: graniczny most przyjaźni Mittabhap na rzece
Mekong, ok. 22 km od stolicy; Houay Xay (stolica prowincji
Bokeo na północy Laosu, wjazd promem z Chiang Khong
w północnej Tajlandii), Nan (prowincja Sayanbouli w środ-
kowym Laosie, wjazd z Houay Kone), Thakhek (w prowincji
Khammouane w środkowym Laosie, wjazd z Nakornpha-
nom promem), Thaheuasavanh (w prowincji Savannakhet
w środkowym Laosie, wjazd z miejscowości Mukdahan
w tajskiej prowincji Ubon Ratchathani), Vangtau (w prowin-
cji Champassak na południu Laosu, wjazd z Tajlandii
z Chong Mek); 
- z Chin: dwa przejścia graniczne – w Ban Boten (w prowin-
cji Luang Namtha, wjazd z Mohan) oraz w Sobhun (w pro-
wincji Phongsali); 
- z Wietnamu: Dansanvanh (w prowincji Savannakhet,
wjazd z Lao Bao na trasie z Hue), Nampao (w prowincji
Khammouane) oraz Nam Kan (w prowincji Xiengkhouang,
wjazd z Cao Treo na trasie z Vinh). 
Przed podróżą i w jej trakcie należy aktualizować informacje
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dotyczące przejść granicznych, ponieważ niektóre przejścia,
poza głównymi, mogą okresowo wstrzymać wydawanie wiz
lub obsługiwać tylko miejscową ludność. 

Przedstawicielstwa dyplomatyczne
akredytowane w Polsce
Ambasada Laotańskiej 
Republiki Ludowo-Demokratycznej 
ul. Rejtana 15 m. 26 
02-516 Warszawa 
tel.: 848 47 86, 848 89 49 
fax: 849 71 22 
sotholaw@yahoo. com

Pieniądze: 
Oficjalną walutą Laosu jest kip, ale tajskie bahty i amerykań-
skie dolary są akceptowane w większości dużych miast. We-
dług rządowego kursu 1 USD = 10300 kipów, ale przy płat-
nościach dolarowych używa się kursu 1 USD = 10000 ki-
pów. Banknoty występują w nominałach: 500, 1000, 2000,
5000 10000 i 20000 kipów. Warto pamiętać, że obecnie
nie ma w Laosie żadnego bankomatu obsługującego zagra-
niczne karty. 

Laos: 1$ = 10 tyś. kipów
100 LAK = 3 grosze 
1 USD = 10607.46 LAK 
1 EUR = 13609.70 LAK 
100 PLN = 373134.33 LAK 
10000 LAK = 2.68 PLN = 0.94 USD = 0.73 EURO

KAMBODŻA
Kambodża to państwo w południowo-wschodniej Azji po-
łożone na półwyspie Indochińskim. Ponad połowę po-
wierzchni kraju zajmuje Nizina Mekongu. Przez jej wschod-
nią część przepływa główna rzeka kraju Mekong, natomiast
w zachodniej części leży rozległe jezioro Tonle Sap. Central-
na równina oraz delta otoczone są pasmami górskimi. Kam-
bodża fascynuje dzikością i naturalnym pięknem. Jest to kraj
przyjazny dla turystów – wspaniałe dziedzictwo, mili i pozy-
tywnie nastawieni ludzie, przepiękne krajobrazy, a co więcej
najbardziej spektakularne miejsca historyczne w Azji przyku-
wają uwagę przybyszów z zachodu. Wizyta w Kambodży to
prawdziwe wyzwanie zetknięcie się z przeszłością tego kra-
ju oraz wspaniałymi świątyniami Angkoru. 

Język urzędowy: 
khmerski. 
Języki pozostałe: angielski i francuski. 

Stolica: 
Phnom Penh, największe miasto, główny ośrodek handlo-
wy, przemysłowy i edukacyjny. 

Czas: 
+ 7 godzin GMT

Powierzchnia: 
181 000 km2

Waluta: 
1 nowy riel (CR) = 100sen 

Elektryczność:
230 V 

Numer kierunkowy: +855

Kultura: 
Buddyści (80%), muzułmanie (2%), chrześcijanie (1%), ate-
iści (17%) 
Religią dominującą w Kambodży jest buddyzm. Zgodnie
z obowiązującymi zwyczajami Khmerzy nie podają ręki ko-
bietom. Należy unikać ponadto dotykania głowy (w szcze-
gólności dziecka), gdyż jest to obraźliwe i uwłaczające god-
ności człowieka. 

Skład etniczny: 
Khmerowie (90%), Wietnamczycy (5%), Chińczycy (3,1%),
Czamowie (2,3%) 

Klimat: 
W Kambodży występuje klimat zwrotnikowy monsunowy,
charakteryzujący się dwiema porami roku: suchą i deszczo-
wą. Pora sucha rozpoczyna się od okresu „chłodów” w listo-
padzie i grudniu, które są tylko trochę chłodniejsze niż okres
upałów, które panują tu w marcu i kwietniu. Pora deszczo-
wa zaczyna się na początku maja i trwa do początku listo-
pada. 

Wiza, przepisy wjazdowe: 
Obywateli RP obowiązują wizy pobytowe (w Kambodży nie
istnieje kategoria wiz tranzytowych). Wizy pobytowe z waż-
nością na 30 dni można uzyskać na lotnisku lub na drogo-
wych przejściach granicznych po wypełnieniu kwestionariu-
sza i załączeniu dwóch zdjęć. Opłata za wizę pobytową tu-
rystyczną wynosi 20 USD, za biznesową – 25 USD. O wizy
można się ubiegać w ambasadzie Królestwa Kambodży
w Warszawie, w innych kambodżańskich przedstawiciel-
stwach dyplomatyczno-konsularnych oraz poprzez Internet
(szczegółowe informacje i formularze wizowe pod adresem:
www. mfaic. gov. kh). W trakcie pobytu można przedłużyć
wizę za dodatkową opłatą w wysokości: 45 USD (na 1 mie-
siąc), 75 USD (na 2 miesiące), 155 USD (wiza wielokrotna na
6 miesięcy), 285 USD (wiza wielokrotna na 12 miesięcy).
Przy wjeździe wymagany jest przynajmniej czteromiesięczny
okres ważności paszportu. Nie wymaga się okazywania bile-
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tu powrotnego ani też środków na pokrycie kosztów poby-
tu. Przy wylocie obowiązuje opłata wyjazdowa (lotniskowa)
w wysokości 25 USD (dzieci do lat 2 – gratis, od 3 do 12 lat
– 13 USD). Przy przelotach wewnętrznych opłata lotniskowa
wynosi 6 USD. Na drogowych przejściach granicznych opła-
ta wyjazdowa nie obowiązuje. Uwaga: nie można uzyskać
wizy do Tajlandii na kambodżańskich granicznych przej-
ściach drogowych

Przedstawicielstwa dyplomatyczne
akredytowane w Polsce
Ambasada Królestwa Kambodży 
ul. Drezdeńska 3
03-969 Warszawa 
tel. 616 52 31 
fax: 616 18 36 
royalembassyofcambodia@neostrada. pl

Pieniądze: 
100 KHR = 6 groszy 
1 USD = 4469.81 KHR 
1 EUR = 5734.91 KHR 
100 PLN = 157232.70 KHR 
10000 KHR = 6.36 PLN = 2.24 USD = 1.74 EURO 

Zdrowie: 
Żadne szczepienia nie są wymagane, zaleca się ochronę an-
tymalaryczną. 
Opieka medyczna w miastach Kambodży jest dostępna. Wizy-
ta lekarza kosztuje w granicach 30-50 USD i tyle samo kosztu-
je doba w szpitalu. Nie wolno pić nieprzegotowanej wody. Wa-
rzywa i owoce należy dokładnie umyć i obrać przed spożyciem. 

Niezbędne rzeczy: 
Środek przeciw owadom, okulary przeciwsłoneczne, filtr
ochronny, zapas potrzebnych lekarstw. 

WIETNAM
Państwo w południowo-wschodniej Azji. Graniczy z China-
mi, Laosem i Kambodżą. Kraj ten ma 3 główne geograficz-
ne regiony – tropikalne południe zdominowane przez rzekę
Mekong, środkowy suchy region i umiarkowany region pół-
nocny, gdzie płynie Rzeka Czerwona oraz znajdują się liczne
wyżyny. 
Wietnam to kraj naturalnego piękna z bogatą i nadzwyczaj-
ną kulturą. Oferuje wyjątkową mieszankę wschodu i zacho-
du przepełnioną malowniczymi krajobrazami. Kuchnia wiet-
namska zachwyca smakoszy niepowtarzalną mieszanką wy-
rafinowanych smaków kuchni chińskiej, francuskiej i tajskiej,
będąc jednocześnie najbardziej wymyślną kuchnią w Azji. 
Zakupy są niewątpliwie odprężającym zajęciem po długim
i wyczerpującym dniu. Znajdują się tutaj liczne sklepy z pa-
miątkami oraz sklepy z tradycyjnym rękodzielnictwem. 

Język urzędowy: 
wietnamski 

Stolica:
Hanoi 

Ustrój polityczny: 
Republika Socjalistyczna 

Waluta: 
dong [VND] 
10000 VND = 1,57 PLN 
1 USD = 18155.58 VND 
1 EUR = 23294.16 VND 
100 PLN = 638651.17 VND 
1000000 VND = 156.58 PLN = 55.08 USD = 42.93 EURO

Strefa czasowa: 
UTC+7 

Elektryczność: 
220V/50V 
Numer kierunkowy: +84

Pieniądze: 
Bankomaty są wszędzie, ale wiele z nich nie uznaje kart
z Polski i Europy. Najpewniejsze są bankomaty zagranicz-
nych banków ANZ BANK oraz HSPC. Pieniądze z kart VISA
(wypukłych) można wypłacić w praktycznie każdym ban-
ku i większym biurze podróży – wystarczy mieć paszport.
Prowizja od takiej transakcji to 3%. Bankomaty są też na
lotniskach i w centrach miast. Banków jest niezliczona
ilość – dosłownie na każdym rogu. Wymiana pieniędzy:
najlepiej w banku lub autoryzowanym punkcie wymiany.
Kurs czarnorynkowy praktycznie nie istnieje, a banki nie
pobierają prowizji. Pieniądze wymieniają też hotele i biu-
ra turystyczne, zazwyczaj po niższym kursie. W Wietnamie
można płacić dolarami, ale lepiej używanie lokalnej walu-
ty (tak jest taniej). Karty kredytowe: Visa, Mastercard,
American Express są akceptowane praktycznie w każdym
hotelu w głównych miastach, a także marketach, restau-
racjach w szczególności w Hanoi oraz Ho Chi Minh City
(Sajgon). 

Klimat: 
Klimat w Wietnamie jest bardzo zróżnicowany. Północ – se-
zon zimny występuje pomiędzy listopadem i kwietniem, kie-
dy temperatury osiągają 16°C, jest wtedy mokro i chłodno.
W okresie ciepłym pomiędzy majem a październikiem tem-
peratury osiągają 30°C. Południe – temperatury na południu
kraju w ciągu całego roku są stałe i wahają się od 25-30°C.
Okres suchy przypada na okres od listopada do kwietnia,
a deszczowy od maja do października. 
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PRAKTYCZNE
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Religie: 
buddyści 9,3%, katolicy 6,7%, Hoa Hao 1,5%, Cao Dai1.1%,
protestanci, muzułmanie, niewierzący 80%. 

Ubiór: 
lekki i przewiewny, okulary przeciwsłoneczne, filtry przeciw-
słoneczne. 

Wiza, przepisy wjazdowe: 
Obywatele polscy zamierzający odwiedzić Wietnam obowią-
zani są mieć ważny dokument podróży oraz wizę uprawnia-
jącą do wjazdu na terytorium tego kraju. W zależności od
celu wjazdu wydawane są wizy jednokrotne lub wielokrotne
z okresem ważności do 12 miesięcy. O wizę do Wietnamu
można ubiegać się w urzędach konsularnych tego kraju.
Otrzymanie jej na granicy państwa możliwe jest w przypad-
ku przyjazdu na pogrzeb członka rodziny lub odwiedzin
ciężko chorego członka rodziny, pod warunkiem że przyjazd
nastąpił z kraju, w którym Wietnam nie ma placówki dyplo-
matycznej. Pozwolenie na pobyt wystawia Urząd Kontroli
Ruchu Granicznego na przejściu granicznym. Może ono zo-
stać cofnięte lub jego termin ważności może zostać skróco-
ny w razie naruszenia prawa lub niezgodności faktycznego
celu pobytu z deklarowanym. 

Przedstawicielstwa dyplomatyczne
akredytowane w Polsce
Ambasada Socjalistycznej Republiki Wietnamu 
ul. Resorowa 36 
02-956 Warszawa 
tel.: (0-22) 651 60 98 
fax: (0-22) 651 60 95
office@ambasadawietnamu. org 
www. ambasadawietnamu. org 

Wydział Konsularny
tel.: (0-22) 651 60 98 ext. 10
fax: (0-22) 651 60 95

Zdrowie: 
Żadne szczepienia nie są wymagane, zaleca się ochronę an-
tymalaryczną a także szczepienia: wirusowe zapalenie wą-
troby typu A i B, wścieklizna, dur brzuszny, tężec. 

Korzystanie z telefonów komórkowych 
Wietnam: nie ma możliwości korzystania na terenie tego
kraju z usług polskich operatorów. Aby kontaktować się
z Polską należy kupić w Wietnamie zestaw startowy w cenie
ok. 4 USD, jednak trzeba pamiętać o zabraniu ze sobą tele-
fonu komórkowego, który ma zdjęty „sim lock”. W Laosie
i Kambodży nie ma problemu z dodzwonieniem się do na-
szego kraju, jednakże koszt jest wysoki – ok. 12 PLN za mi-
nutę połączenia w godzinach szczytu. Zestawy startowe nie
są drogie 5-10 USD i wystarczają na kilka krótkich rozmów

do Polski. Myanmar. Telefony komórkowe korzystające
z ogólnie dostępnych operatorów sieci nie działają na tere-
nie Birmy. Za korzystanie z telefonów hotelowych pobierane
są dość wysokie opłaty. 

MYANMAR
Myanmar (Birma) – państwo położone w Azji Południowo-
Wschodniej, nad Zatoką Bengalską i Morzem Andamań-
skim. Graniczy z Bangladeszem, Indiami, Chińską Republiką
Ludową, Laosem i Tajlandią. Większe miasta: Rangun, Man-
dalaj, Basejn. 

Birma jest jednym z najbiedniejszych, krajów Azji południo-
wo-wschodniej, nie mniej jednak jest naprawdę fascynują-
cym. Ponieważ przez długi czas kraj ten był odizolowany od
jakichkolwiek wpływów z zagranicy, Birma zachowała swój
dawny, od lat niezmieniony wygląd. Do dziś można tu spo-
tkać mnóstwo wspaniałych świątyń, stup-relikwiarzy, pagód
i kompleksów klasztornych. 

Powierzchnia kraju: 
676,6 km2

Język urzędowy: 
birmański

Stolica: 
Yangon 

Ustrój polityczny: 
dyktatura wojskowa

Waluta: 
Kiat (K) = 100 pyas
kod waluty: MMK
kurs: 1 USD – 6.565 MMK 
kurs: 1 PLN – 1.780 MMK
1000000 VND = 156.58 PLN = 55.08 USD = 42.93 EURO

Strefa czasowa: 
UTC+7 

Elektryczność: 
220V/50Hz prąd zmienny 

Numer kierunkowy: + 95

Bankomatów brak.

Religia: 
87 % obywateli Myanmaru wyznaje buddyzm therawada. 

www.konsorcjum.com.pl
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Klimat:
pora deszczowa trwa od połowy maja do połowy października.
W Mandalaju bywa nocami zimno, a w miejscowości Kalaw,
niedaleko jeziora Inle temperatura spada prawie do zera. Od
połowy lutego do połowy maja robi się coraz cieplej. Najlepiej
przyjechać w okresie od listopada do lutego. 

Wiza: 
Wiza wydawana jest na 28 dni przez ambasady i konsulaty My-
anmaru za granicą i kosztuje 15 USD. 

Pieniądze: 
do Myanmaru najlepiej przyjechać z dolarami w gotówce. Inny-
mi walutami nie można płacić i nie da się ich wymienić na Kia-
ty (K) na ulicy. Nowe, niezniszczone banknoty studolarowe są
wymieniane po najwyższym kursie. Inne waluty i środki płatni-
cze, takie jak czeki podróżne, można wymienić tylko na FEC (Fo-
reign Exchange Certificate – świadectwo wymiany walut) w Fo-
reign Trade Bank. 

Karty kredytowe i czeki podróżne 
W Myanmarze nie ma bankomatów, a karty kredytowe obec-
nie nie są akceptowane. Foreign Trade Bank wymienia czeki po-
dróżne na dolary za opłatą równą 2% ich wartości. 

Policja i bezpieczeństwo
Okradanie turystów zdarza się tu bardzo rzadko, ale lepiej nie
kusić losu i chować wartościowe przedmioty. 
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Dzień 1 Wylot do Hanoi. 
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Seulu przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2 Przylot do Hanoi. 
Przylot do Hanoi, powitanie, jeśli czas pozwoli przejażdżka

rowerami po Hanoi. Wieczorem zobaczymy słynny w świe-
cie Pokaz Wodnych Marionetek. Zakwaterowanie w hotelu
i nocleg. 

Dzień 3 Zatoka Ha Long 
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie rozpoczniemy od Mauzo-
leum Ho Chi Minha, później One – Pillared Pagoda, Świąty-
nia Literatury, Jezioro Hoan Kiem, Świątynia Ngoc Son. 
Następnie lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu transfer
nad Zatokę Halong. Zwiedzanie Pagody Du Hang i Świątyni
Hang Kehn. Nocleg w hotelu nad Zatoką Halong. 

Dzień 4 Halong Bay 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu wybierzemy się na 6-go-
dzinny rejs po zatoce. W międzyczasie odwiedzimy Thein
Cung i Bo Nan Grottoes. Będzie możliwość skorzystania
z kąpieli. Na pokładzie zjemy lunch, w którego menu są
owoce morza. Po południu powrót do Hanoi i nocleg. 

Dzień 5 Hanoi – Hue 
Śniadanie w hotelu. Nastepnie transfer na lotnisko i przelot
do miasta Hue. Po przylocie zakwaterowanie w hotelu. Póź-
niej rejs po Perfume River, zatrzymamy się przy Światyni
Thien Mu i grobowcu władcy Minh Mang'a
Lunch w lokalnej restauracji. Po południu wizyta w Imperial
Citadel i grobowcu władcy Khai Dinh. 
Nocleg w Hue. 

Dzień 6 Hue – Da Nang 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu przejazd do Da Nang. Po
drodze zatrzymamy się w wiosce rybaków oraz na Lang Co

Beach. Po przyjeździe do Da Nang wizyta w Muzeum Cham
oraz na Górze Marmurowej. 
Lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu zwiedzimy starożyt-
ne miasto Da Nang: Japoński Most, Świątynię Phue Kien,
Stary Dom Phung Hung oraz Dom Ouang Dong. Nocleg
w Hoi An. 

Dzień 7 Da Nang – Ho Chi Minh (dawny Sajgon) 
Śniadanie w hotelu. Po śniadaniu transfer na lotnisko w Da
Nang i przelot do Ho Chi Minh City. Po przylocie przejazd
i zakwaterowanie w hotelu. Po południu udamy się do Mu-
zeum Wojny. Potem zobaczymy China Town, zrobimy zaku-
py na targu Market Ben Thann. Zobaczymy również Pałac
Zjednoczenia i wspaniałą Katedrę Notre Dame
Nocleg w Ho Chi Minh City. 

Dzień 8 Ho Chi Minh – My Tho – Ben Tre 
Śniadanie w hotelu. Następnie wyruszymy do miejscowości
My Tho, skąd popłyniemy rzeką Mekongu na wyspy Thoi
Son Islet oraz Qui Islet. Tam skosztujemy tropikalnych owo-
ców. Odwiedzimy także fabrykę wyrobów z kokosa, możli-
wość zakupu smakołyków. W drodze powrotnej z Mytho
lunch w lokalnej restauracji. Powrót do Ho Chi Minh i noc-
leg. 

Dzień 9 Ho Chi Minh – Tunele Cu Chi 
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie Tuneli Cu Chi, podziemnej
wioski, która stała się legendą w latach 60-tych ubiegłego
stulecia, dzięki roli jaką odegrała podczas Wojny Wietnam-
skiej. Położony około 75 km na północny – zachód od Saj-
gonu, tunel był częścią podziemnej zygzakowatej sieci pro-
wadzącej z południowego końca szlaku HCMC w pobliżu
granicy Kambodży, aż do rzeki Sajgon. Tylko w rejonie Cu
Chi było ponad 200 km tuneli. Sieć ta składała się z wielu
elementów, kilku pięter, niezliczonych tajemnych przejść,
kuchni i klinik z salami operacyjnymi, salami spotkań i izba-
mi sypialnymi z łóżkami z bambusa. 
Do momentu wylotu, czas wolny. 

Dzień 10 Przylot do Polski.

www.twojepodroze.com.pl
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Trasa: Hanoi – Zatoka Halong – Hue-Danang – Ho Chi Minh

PERŁY WIETNAMU
WYCIECZKA  OBJAZDOWA
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Luksusowy Furama Danang Resort jest
prawdziwą ikoną turystyki w Wietnamie.
Ten 5-gwiazdkowy obiekt położony przy
znanej na całym świecie China Beach i cie-
szy się ogromnym prestiżem – odwiedzany
był przez członków rodzin królewskich,
prezydentów, gwiazdy kina i międzynaro-
dowych liderów w biznesie. Został wybrany
na najlepszy resort w Wietnamie oraz w ca-
łej Azji. Furama jest czymś znacznie więcej
niż idylliczną tropikalną krainą, jest to rów-
nież znakomita baza dla tych, którzy pra-
gną odkrywać nowy kierunek turystyczny,
jakim jest Azja Południowo-Wschodnia. 
Zaledwie krótka podróż z Danang przybli-
ży turystów do czterech atrakcji wpisa-
nych na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO: dawna stolica imperium Hue (2
godziny jazdy), antyczny „Silk Road” (30
minut jazdy), My Son (90 minut jazdy), Ja-

skinia Hong Nha w prowincji Luang Binh
(3 godziny jazdy). 
Furama Danang Resort & Spa stał się
pierwszym 5-gwiazdkowym resortem
w Wietnamie, który udostępnia swoim
gościom darmowy high – speed Internet
w pokojach już od sierpnia 2006. 
Furama Resort & Spa gościł w swoich pro-
gach takie znakomitości jak: Jiang Zemin –
chiński były Sekretarz Generalny, były mi-
nister Tajlandii Thaksin, hiszpańska królo-
wa Zofia, duński Książe Henryk. 

Położenie: 
Furama Resort został zlokalizowany przy
najładniejszej wietnamskiej plaży pomię-
dzy palmami kokosowymi. 198 pokoi
i apartamentów zajmuje dwa czteropiętro-
we skrzydła z widokiem na ocean z jednej
strony i na lagunę i tropikalne ogrody

z drugiej strony. Główne lobby, funkcjo-
nalne pokoje, restauracje, bary powierzch-
nie usługowe zajmują kilka dwu- i trzypię-
trowe pawilony, pośrodku których znajdu-
je się dziedziniec. Restauracje i bary znaj-
dują się na otwartej przestrzeni na specjal-
nie polerowanej podłodze z naturalnych
kamieni, co nadaje świeżości. Umeblowa-
ne są w kolonialnym tonie, nadając azja-
tycki charakter. Na terenie hotelu znajduje
się kilka restauracji i barów serwujących lo-
kalną kuchnię: Café Indochine, Hai Van Lo-
unge, Lagoon Bar i Ocean Terace Bar. 

Wyposażenie pokoi: 
- Luksusowe łazienki wyłożone marmu-

rem z nowoczesnym wyposażeniem
- 3 telefony w każdym pokoju 
- Radio, telewizja satelitarna 
- Mini-bar 

- Suszarka do włosów 
- klimatyzacja
- wiatrak przy suficie
- biurko
- ekspres do kawy i herbaty
- sejf 
- zamki zabezpieczające przy drzwiach 
- High Speed Internet w każdym pokoju 

Udogodnienia w hotelu: 
- Usługi kurierskie
- Fax, E-mail i High Speed Internet 
- ksero i drukarka laserowa
- tłumacz
- kantor wymiany walut
- Concierge 
- Wypożyczalnia limuzyn
- Opieka nad dziećmi
- Pralnia i suszarnia
- Stoisko linii lotniczych

WIETNAM HOTELE

HOTEL FURAMA DANANG RESORT

HOI AN to starożytne miasto wpisane w 1999 roku na Li-
stę Światowego Dziedzictwa UNESCO z pobliskimi 200 hi-
storycznymi atrakcjami, które zawierają: pagody, świąty-
nie, 82 antyczne domki, mosty. Miasto ulegało wpływom
chińskim, japońskim i francuskim, które mają odzwiercie-
dlenie w architekturze miasta. Hoi An było głównym mia-
stem handlowym w południowo-wschodniej Azji w XVI
wieku. Obecnie jest miejscem odwiedzanym przez tury-

stów w celu poznania ciekawych miejsc historycznych
i zrobienia zakupów. 

09: 00 Odbiór z lobby hotelu i transfer do Hoi An
09: 45 Przyjazd do Hoi An
10: 00 Zwiedzanie Starego Domu Phunga Hunga
10: 30 zwiedzanie japońskiego przykrytego mostu

11: 00 zwiedzanie muzeum SA Huynh Cultural
11: 30 zwiedzanie zakładu rękodzielnictwa i wysłu-
chanie koncertu muzyki regionalnej
12: 00 zwiedzanie Phuc Kien Assembly Hall
13: 00 lunch w lokalnej restauracji
14: 00 zakupy / czas wolny
15: 30 powrót do resortu Furami – koniec wycieczki

PROGRAM WYCIECZKI – HOI AN EXCURSION

www.konsorcjum.com.pl
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Dzień 1 Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wy-
lotem. 
Odprawa paszportowo- bagażowa. Wylot do Seulu przez
jeden z portów europejskich. 

Dzień 2 Przylot do Hanoi. 
Przylot do Hanoi, powitanie, przejazd i zakwaterowanie

w hotelu. Nocleg. 

Dzień 3 Hanoi – Halong Bay
Hanoi, miasto jezior, zacienionych bulwarów i wiecznie zie-
lonych parków miejskich jest stolica Wietnamu. Odwiedzimy
Mauzoleum i Muzeum Ho Chi Minh'a, One Pillar Pagoda,
a także historyczną Świątynię Literatury. Lunch w lokalnej re-
stauracji. Potem udajemy się nad Zatokę Halong, gdzie spę-
dzimy noc. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 4 Halong Bay – Hanoi
Śniadanie w hotelu. Wyruszamy łodzią na 4-godzinną po-
dróż po zatoce. Zatrzymamy się aby zwiedzić Jaskinię Thien
Cung, rybacką wioskę na Wodzie z setkami większych i ma-
łych wysepek w zatoce. 
Na lunch owoce morza podczas rejsu. Powrót do przystani,
następnie transfer do Hanoi. Po południu Pokaz Wodnych
Marionetek. Kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Hanoi. 

Dzień 5 Hanoi – Ho Chi Minh City 
– wycieczka po mieście
Śniadanie w hotelu. 
Transfer na lotnisko i lot do Miasta Ho Chi Minh, dawnego
Sajgonu. Po przylocie powitanie przez przedstawiciela lokal-
nego kontrahenta i transfer na lunch w lokalnej restauracji. 
Po południu zwiedzanie najciekawszych atrakcji miasta Ho
Chi Minh City, które jest największym i najruchliwszym mia-
stem w kraju. Na trasie wycieczki zobaczymy Pałac Zjedno-
czenia (znany również jako Pałac Niepodległości). Jest to je-
den z najciekawszych obiektów w Sajgonie, który był sym-
bolem rządu Sajgonu Południowego. Kontynuujemy w Mu-
zeum Pozostałości Wojennych, gdzie poznamy historię woj-
ny amerykańsko – wietnamskiej. Następnie udajemy się do
Pagody Jade Emperor, będącej klejnotem wśród chińskich
świątyń. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych i koloro-
wych pagód w Sajgonie; wypełniona posągami bogów i he-
rosów. 
Lunch podawany w restauracji w królewskim stylu. 
Kolacja podczas rejsu na rzece Sajgon. 

Dzień 6 Miasto Ho Chi Minh – Cu Chi
Rano wyjazd z hotelu i zwiedzanie tunelu Cu Chi, podziem-
nej wioski, która stała się legendą w latach 60-tych ubiegłe-
go stulecia, dzięki roli jaką odegrała podczas Wojny Wiet-
namskiej. Położony około 75 km na północny – zachód od
Sajgonu, tunel był częścią podziemnej zygzakowatej sieci

prowadzącej z południowego końca szlaku HCMC w pobli-
żu granicy Kambodży, aż do rzeki Sajgon. Tylko w rejonie Cu
Chi było ponad 200 km tuneli. Sieć ta składała się z wielu
elementów, kilku pięter, niezliczonych tajemnych przejść,
kuchni i klinik z salami operacyjnymi, salami spotkań i izba-
mi sypialnymi z łóżkami z bambusa. Cały ten system zawie-
rał również studnie z wodą pitną, szyb wentylacyjny, fałszy-
we tunele i miny-pułapki. Tunele te zostały zbudowane ręcz-
nie za pomocą prostych narzędzi. Najgłębszą warstwą tune-
lu jest warstwa około 10 m pod ziemią. Jednocześnie mo-
gło w całym tym kompleksie przebywać 16 tys. partyzan-
tów. 
Powrót do Sajgonu około godziny 14.00. Zwiedzanie i za-
kupy na targu Ben Thanh. Nocleg w Sajgonie. 

Dzień 7 Sajgon – Phnom Penh
Śniadanie w hotelu. 
Transfer do stacji autobusowej lub na lotnisko i przejazd do
Phnom Penh. Lunch. Po przyjeździe do Phnom Penh, spo-
tkanie z lokalnym przewodnikiem, transfer do hotelu, za-
kwaterowanie. 
Po południu zwiedzanie Wat Phnom, pagody usytuowanej
na niewielkim wzgórzu, oznaczona legendą Miasta Phnom
Penh; Pomnik Niepodległości; Budowa 100 Naga. Muzeum
Tuol Sleng Genocide, niegdyś szkoła Tuol Svay Prey, która
stała się więzieniem podczas reżimu Pol Pota (1975-1979),
a obecnie muzeum skupiające wykaz wszystkich ofiar, cza-
szek, ubrań itp. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 8 Phnom – Penh – wycieczka po mieście
Śniadanie w hotelu. 
Poranne zwiedzanie miasta – Pałac Królewski: jest siedzibą
króla, ale również miejscem ceremonii narodowych. Następ-
nie Srebrna pagoda położona jest na terenie kampusu Pała-
cu Królewskiego, gdzie podłoga składa się z tysięcy malut-
kich srebrnych płytek, Pagoda ta mieści również złoty posąg
Buddy. W czasie Angkorian posąg ten trzymany jest w Mu-
zeum Narodowym. UWAGA: krótkie spodenki powyżej ko-
lan i odkryte ramiona nie są mile widziane na terenie Królew-
skiego Pałacu i w Srebrnej Pagodzie. Lunch w lokalnej re-
stauracji. 
Zwiedzanie Pola Kipling i Targu Toul Tom Poung (rosyjski
targ) 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 9 Phnom Penh – Siem Reap – Pływająca Wioska
Śniadanie w hotelu. Transfer do Siem Reap. 
Po przyjeździe, transfer i zakwaterowanie w hotelu
Zwiedzamy pływającą wioskę nad Jeziorem Tonle Sap (Wiel-
kie Jezioro): miejsce, gdzie ludzie żyją dosłownie na jeziorze,
szkoła i bazar mieszczą się wzdłuż jeziora. Później Les Arti-
san D'Angkor to miejsce, gdzie ludzie uczą się jak rzeźbiar-
stwa w kamieniu, drewnie, a także malarstwa. Lunch i kola-
cja w lokalnej restauracji. 

WYCIECZKI
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Trasa: Hanoi – Zatoka Halong-Ho Chi Minh (Sajgon) – Phnom Penh – Siem Reap
– Vientiane – Luang Prabang – Mandalay – Yangon

ODKRYWAJĄC INDOCHINY
WIETNAM –  KAMBODŻA –  LAOS  –  MYANMAR

18 dni
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udamy się do słynnej pagody Mahamuni, jednej z najbardziej
czczonych wizerunków Buddy w Mendalay. Potem krótka wi-
zyta w wiejskiej fabryczce wytwarzającej posążki ze złota. Za-
kwaterowanie w hotelu, a następnie lunch w miejscowej re-
stauracji. 
Po lunchu popołudniowe zwiedzanie Mandalay, które roz-
pocznie się od odwiedzenia monastyru Shwenandaw, znane-
go z drewnianych rzeźb; Pagoda Kuthodaw znana jako Naj-
większa na Świecie Książka zbudowana z kamiennej płyty
z buddyjskimi przykazaniami. Kontynuując naszą wycieczkę
udajemy się do Mandalay Hill, miejsce skąd rozpościera się pa-
noramiczny widok na miasto i niesamowity widok zachodzą-
cego słońca. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 17 Mandalay – Yangon
Wczesnym porankiem transfer na lotnisko i lot powrotny do
Yangon. Przyjazd do Yangon i transfer do hotelu. Lunch lokal-
nej restauracji. 
Nasze ekscytujące zwiedzanie rozpoczniemy od Fabryki Szkła
Yangon, gdzie można poznać metody robienia szkła. Następ-
nie udajemy się do Pagody Chaukhtatkyi z kolosalnym pochy-
lonym Buddą. potem krótki przystanek w okolicy centrum
miasta Sule, żeby zobaczyć jak wyglądają hałaśliwe godziny
szczytu, a następnie do Chinatown na wieczorna przechadz-
kę. Późnym wieczorem zwiedzanie Pagody Shwedagon, która
oferuje niezwykłą atmosferę z przepięknymi kolorami. 
Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg w Yangon. 

Dzień 18 Mandalay – Yangon – wyjazd
Po śniadaniu, zwiedzanie Yangon zawierające najciekawsze
atrakcje miasta takie jak: Gaba Ale (Pokój na świecie), pagoda
i Jaskinia Mahapasana. 
Lunch w miejscowej restauracji. 
Po lunchu, transfer na lotnisko i przelot do kraju. Przylot do
Warszawy. 

Dzień 10 Siem Reap – Świątynia Wat Angkor
Śniadanie w hotelu. Rankiem zwiedzanie Południowej Bramy
Angor Thom, Bayon, Baphoun, Taras Słoni i Taras Trędowa-
tego Króla, Świątynia Ta Prom. Lunch w lokalnej restauracji. 
Główna świątynia Angor Wat, światowe dziedzictwo, jeden
z największych na świecie religijnych pomników, potem
oglądanie zachodu słońca nad świątynią Pre Rup. Kolacja
w restauracji z tradycyjnym pokazem tańca Apsara. 

Dzień 11 Siem Reap – Batneay Sery
Śniadanie w hotelu. Poranna wizyta w świątyni Banteay Srey
(różowa świątynia), świątynia Bantey Samre. Lunch w lokal-
nej restauracji. Popołudniowe zakupy na targach Old Mar-
ket i Central Market. Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 12 Siem Reap – Vientiane (Laos) 
Śniadanie w hotelu. Zwiedzanie farmy jedwabiu i pagody
Wat Bo. Wymeldowanie i lunch w lokalnej restauracji. 
Transfer na lotnisko i lot do Vientiane, stolicy Laosu. Po przy-
jeździe, spotkanie z naszym przewodnikiem i transfer do ho-
telu, zakwaterowanie. Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 13 Vientiane – zwiedzanie miasta (Laos) 
Po śniadaniu zwiedzamy Wat Sisaket, najstarsza świątynię,
która przetrwała wojnę Siamese w 1828 roku i posiada
w swoich wnętrzach ponad 8000 posągów Buddy. Potem
Ho Prakeo, dawna świątynia posągu Szmaragdowego Bud-
dy albo Pra Keo z wczesnych czasów Królestwa Lane Xang aż
do XVIII wieku, dzisiaj zawierającą kolekcję posągów Buddy,
antyków i znalezisk pochodzących z okolic Vientiane. Następ-
nie zobaczymy Luang Stupa – główną, największą i symbo-
liczna stupe w całym Laosie. To także narodowy symbol i roz-
poznawalne na całym świecie miejsce, gdzie odbywają się ce-
remonie buddyjskie. Pataouxay (Łuk Triumfalny) wybudowa-
ny jako upamiętnienie wszystkich poległych w wojnach
z przeszłości, jest dziś punktem orientacyjnym w Vientiane.
W trakcie postoju lunch w restauracji Hkop Chai Deu. 
Po południu kontynuujemy zwiedzanie i udajemy się do Ca-
rol Cassidy, Galerii tkanych tekstyliów Lao i poznajemy natu-
ralny proces barwienia tkanin. Park Buddy nad rzeką Me-
kong, gdzie znajdują się posągi Buddy o nowoczesnym
kształcie. Jeden z nich jest największym rzeźbionym posą-
giem Buddy w Laosie. Zostały one zbudowane przez czło-
wieka lao, żeby przekazać wiedze kolejnym pokoleniom.
Nieco większy park został zbudowany w Nong Khai. Póź-
nym popołudniem wracamy do Vientiane. 

Dzień 14 Vientiane – Laung Prabang 
– zwiedzanie miasta
Po śniadaniu transfer na lotnisko i lot do Laung Prabang. 
Po przyjeździe, transfer i zwiedzanie Muzeum w dawnym
Pałacu Królewskim i monastyru Vat Xieng Thong, Vat Saen
i Vat Vixoun. 
Po lunchu udajemy się do pobliskiego tradycyjnego Tai Lue
wioski tkaczy Ban Phanom. Wioska ta znana jest z używania

specjalnych technik tkania. W dawnych czasach była to ko-
lonia tkaczy. Udajemy się do wodospadu Tad Sae, gdzie do-
cieramy łodzią, najlepiej podczas i po sezonie deszczowym.
Wraz z wieloma kaskadami i basenami jest idealnym miej-
scem do orzeźwiających kąpieli. W drodze do wodospadu
Tad Sae napotykamy na grób z XIX wieku francuskiego od-
krywcy Henri Mouhot, pierwszego europejczyka, który od-
krył Angor Wat i odwiedził Królestwo Luang Prabang. Kola-
cja w lokalnej restauracji. 

Dzień 13 Laung Prabang – Jaskinia Pak Ou 
Po śniadaniu transfer minivanem do przystani. Udajemy się na
rejs łodzią w górę rzeki Mekong mijając po drodze krajobrazy
wiejskie, naszym celem jest Jaskinia Pak Ou. Dwie jaskinie
z wapienia wypełnione są setkami wizerunków Buddy, które
były gromadzone tutaj przez wieki. Pak Ou jest miejscem kul-
tu pielgrzymkowego lokalnej ludności. Podczas Nowego Ro-
ku Lao w kwietniu, jaskinie są zatłoczone przez wiernych, któ-
rzy chcą uzyskać rozgrzeszenie przez ceremonialne obmycie
posągów Buddy. Lunchem w pobliskiej restauracji. Niewielka
odległość dzieli Jaskinie Pak Ou od wioski Ban Xang Hai.
W wiosce tej przez wieki były wytwarzane gliniane słoiki uży-
wane do fermentacji wina Lao. Obecnie specjalizują się w pro-
dukcji szerokiego zakresu Iau Iao (Lao whisky) i Iau hai (Lao wi-
no). Następnie autobusem wracamy do Luang Prabang i uda-
jemy się do wodospadu Kuang Si, skąd o 16.00 wracamy do
hotelu, transfer na kolacje w restauracji Misayphon. 

Dzień 14 Laung Prabang – Yangon
Śniadanie w hotelu. Czas wolny aż do momentu transferu
na lotnisko i lot do kolejnego miejsca. Powitanie w ogrodo-
wym Mieście Yangon. Przyjazd na Międzynarodowe Lotni-
sko Yangon. Transfer do hotelu i czas na odpoczynek po
długim locie. 

Dzień 15 Yangon – Bagan
Po śniadaniu w hotelu, transfer na lotnisko i przelot do Ba-
gan. Po przylocie udajemy się do Pagody Shwezigon, będą-
cej prototypem późniejszej stupy Myanmar. Następnie je-
dziemy do świątyni Wetkyi-in Gubyaukkyi z pięknymi malo-
widłami ściennymi ukazującymi sceny Jataka. Potem transfer
do hotelu, zakwaterowanie. 
Lunch lokalnej restauracji. Popołudniowe zwiedzanie konty-
nuujemy zwiedzając fabrykę wyrabiającą produkty z laki,
świątynię Manuha z gigantycznymi posągami Buddy, impre-
sje pojmanego króla z życia w niewoli; Nanpaya, świątynia
z pięknymi kamiennymi rzeźbami we wczesnym stylu. 
Wieczorem odwiedzimy świątynie Ananda, architektoniczne
arcydzieło przypominające Grecki Krzyż. Kolacja w lokalnej
restauracji. Powrót do hotelu i nocleg. W Bangan jest ponad
2000 świątyń i stup. 

Dzień 16 Bagan – Mandalay
Po śniadaniu w hotelu, transfer na lotnisko i lot do Manda-
lay. Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko Tada-Oo,
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Dzień 1: Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wy-
lotem. Odprawa paszportowo- bagażowa. Wylot do
Seulu przez jeden z portów europejskich. 

Dzień 2: Przylot do Hanoi 
Po przylocie transfer do hotelu i zakwaterowanie w hotelu. 
Zobaczymy Jezioro Hoan Kiem i Świątynia Ngoc Son. 
Wieczorem Przedstawienie Wodnych Marionetek 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 3: Hanoi 
Śniadanie w hotelu. Transfer nad Zatokę Halong, 2000
wysp, wpisana na listę światowego dziedzictwa. 
Zakwaterowanie na łodzi I lunch. Po południu transfer i za-
kwaterowanie w hotelu. Nocleg nad Zatoką Halong. 

Dzień 4: Halong Bay – Hanoi 
Śniadanie w hotelu. 
Rano powrót do Hanoi, po drodze lunch w lokalnej restau-
racji. 
Wizyta w Mauzoleum Ho Chi Minha, Świątynia One Pilar Pa-
goda, Świątynia Literatury, zakupy w dzielnicy Old Quarter. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 
Nocleg w Hanoi. 

Dzień 5: Hanoi – Vientiane – Laung Prabang 
Śniadanie w hotelu. 
Transfer na lotnisko w Hanoi i przelot do Vientiane. 
Po przylocie lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu, zwie-
dzamy Vientiane: muzeum Wat Sisaket – najstarsza świąty-
nia, która przetrwała wojnę Sjamską w 1828 roku, znajduje
się tu ponad 8000 statuetek Buddy. Ho Prakeo, wcześniej
dom świątynia Szmaragdowego Buddy lub Ho Prakeo lub
Pra Keo z wcześniejszych czasów Królestwa Lane Xang, dziś
znajdują się tu statuetki Buddy i inne pamiątki znalezione
w okolicach Vientiane. Stupa That Luang, najważniejszy po-
mnik w Laosie, który został wybudowany aby zakryć orygi-
nalna stupę, zawierająca szczatki kości z klatki piersiowej
Buddy. That Luang jest najważniejszą Stupą a zarazem sym-
bolem Laosu. Jest to również symbol narodowy i jest rozpo-
znawalna na całym świecie, jest to miejsce spotkań w czasie
międzynarodowych świąt buddyjskich. 
Po półdniowej wycieczce transfer na lotnisko i przelot do Lu-
ang Prabang. 
Po przylocie transfer do hotelu i zakwaterowanie. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 6: Luang Prabang – całodniowa wycieczka 
Śniadanie w hotelu. 
Zwiedzamy muzeum w dawnym Pałacu Królewskim oraz
klasztory Vat Xien Thong, Vat Saen, i Vat Vixoun. 
Po lunchu, transport do tradycyjnej wioski Ban Phanom,
słynnej z tworzenia przepięknych wzorów na tkaninach je-
dwabnych i bawełnianych szytych specjalną techniką, stoso-
waną w dawnych czasach. 

Wodospad Tad Sae w Nam Khan, do którego z Ban Phanom
popłyniemy łódką. Jest to doskonałe i przepiękne miejsce na
kąpiel. 
Po drodze do wodospadów znajduje się grobowiec francu-
skiego odkrywcy Henri'ego Mouhot'a z XIX wieku, był to
I europejczyk, który odwiedził Królestwo Luang Prabang. 

Dzień 7: Luang Prabang – wycieczka całodniowa 
Śniadaniu w hotelu. 
Rejs łodzią po rzece Mekong do jaskiń Pak Ou. Dwie jaskinie
wypełnione są setkami statuetek Buddy, tych stojących tu od
wieków, jak i nowych. Jest to również miejsce pielgrzymek.

Podczas laoskiego nowego roku, w kwietniu, jaskinie są peł-
ne wiernych, którzy otrzymują łaski podczas ceremonii
„oczyszczania” tych statuetek. 
Niedaleko leży wioska Ban Xang Hai, w której od bardzo
dawna fermentuje wino laoskie. W dzisiejszych czasach
mieszkańcy wioski specjalizują się w produkowaniu lau lao
(laoskie whiski) i lau hai (laoskie wino). 

Trasa: Hanoi – Zatoka Halong – Vientiane – Luang Prabang – Siem Reap 
– Phnom Penh – Ho Chi Minh City (Sajgon)

KOLORY INDOCHIN
WIETNAM –  LAOS  –  KAMBODŻA

16 dni/15 nocy
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Następnie, busem wracamy do Luang Prabang i zmierzamy
do wodospadu Kuang Si. 
Około godz. 16.00 wracamy do hotelu i na kolację do Mi-
sayphon. 

Dzień 8: Luang Prabang – Siem Reap 
Po śniadaniu w hotelu, transport na lotnisko i przelot do
Siem Reap. Transfer i lunch w lokalnej restauracji. Wizyta
w „Pływającej Wiosce” na jeziorze Tonle Sap – odkrywanie
życia mieszkańców wioski na wodzie. Następnie Les Artisan
„Szkoła Rzeźbiarstwa” w Siem Reap. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 9: Siem Reap- wycieczka całodniowa – Angkor
Wat 
Śniadanie w hotelu. 
Całodniowa wycieczka do Angkor Wat: Brama Południowa
Angkor Thom, Bayon, Baphoun, Taras Słoni, Taras Trędowa-
tego Króla oraz Świątynia Prohm. 
Lunch w lokalnej restauracji. 
W południe wizyta w głównej świątyni Angkor Wat. Zachód
słońca obejrzymy ze szczytu świątyni z Phnom Bakheng. 
Kolacja z pokazem tradycyjnego tańca Apsara Dance. 

Dzień 10: Siem Reap- Banteay Srey 
Śniadanie w hotelu. 
Wizyta w świątyni Banteay Srey, nazywanej również „świą-
tynią kobiet”. Zbudowana została z różowego piaskowca
w czasach angkoriańskich. Pozostałe świątynie: Banteay
Samre oraz Banteay Kdei. 
Lunch w lokalnej restauracji. 
Po południu czas na zakupy na targowiskach Old Market
oraz Central Market. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 11: Siem Reap – Phnom Penh 
Śniadanie w hotelu. 
Przejazd z Siem Reap do Phnom Penh prywatnym autobu-
sem lub przelot. Lunch w lokalnej restauracji po przylocie do
Phnom Penh. W południe wizyta w muzeum Toul Sleng Ge-
nocidal, w którym zobaczyć można przerażające pamiątki
po reżimie Pol Pot'a. Kiedyś była to szkoła, później miejsce
tortur – zginęło tu 16 tys. ludzi. 
Następnie zobaczymy Pomnik Zwycięstwa i Pomnik Niepod-
ległości. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 12: Phnom Penh 
Śniadanie w hotelu. 
Wycieczka po mieście, podczas której zwiedzimy: Pałac Kró-
lewski, Srebrną Świątynię, Muzeum Narodowe oraz Świąty-
nię Wat Phnom. Uwaga: obowiązuje tu taki ubiór, aby ko-
lana i ramiona były zakryte. Lunch w lokalnej restauracji. 
Zakupy na Rynku Głównym – Rosyjskim Rynku. Następnie
godzinny rejs po rzece Mekong podczas zachodu słońca. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 13: Phnom Penh – Ho Chi Minh City 
Śniadanie w hotelu. 
Transfer na lotnisko Phnom Penh i przelot do Ho Chi Minh
City. 
Po przyjeździe, lunch w lokalnej restauracji. 
Wizyta w Katedrze Notre Dame, zwiedzanie Poczty Głów-
nej, City Hall, Pałac Pojednania. 
Kolacja podczas ekskluzywnego rejsu po rzece Sajgon. 

Dzień 14 Ho Chi Minh City (Sajgon)) 
Śniadanie w hotelu. Wizyta w miejscowości Mytho, w Del-
cie Rzeki Mekong. Zobaczmy jak żyją mieszkańcy tego regio-
nu oraz spróbujemy lokalnych przysmaków – np. wyrobów
z kokosa a także ich specjalnego dania – Elephant Ear Fish –
słynna ryba w Mytho). Lunch w lokalnej restauracji. Po po-
łudniu powrót do Sajgonu i zakupy na targowisku Benthahn
Market. 
Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 15: Ho Chi Minh City 
Śniadanie w hotelu. 
Zwiedzimy Tunele Cu Chi, te podziemne tunele maja ok.
200 km długości, wykorzystywane podczas wojny wietnam-
sko-amerykańskiej. Lunch w lokalnej restauracji. 
Muzeum Wojny: zdjęcia ukazujące cierpienie Wietnamczy-
ków z rąk Francuzów i Amerykanów. Znajdują się tu foto-
grafie rannych i zamordowanych. 
Wieczorem wylot do Polski przez jeden z europejskich por-
tów lotniczych. 

Dzień 16: Przylot do Polski. Zakończenie świadczeń. 
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Dzień 1 Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wy-
lotem. 
Odprawa paszportowo- bagażowa. Wylot do Hanoi przez
jeden z portów europejskich. 

Dzień 2 Przylot do Hanoi. 
Przylot do Hanoi, powitanie, przejazd i zakwaterowanie
w hotelu. Nocleg. 

Dzień 3 Hanoi – Halong Bay
Hanoi, miasto jezior, zacienionych bulwarów i wiecznie zie-
lonych parków miejskich, jest stolicą Wietnamu. Odwiedzi-
my też Mauzoleum i Muzeum Ho Chi Minh'a, Pagodę O Jed-
nym Filarze i historyczną Świątynię Literatury. Lunch w lokal-
nej restauracji. Następnie udamy się nad Zatokę Halong,
gdzie spędzimy noc. 
Kolacja w lokalnej restauracji

Dzień 4 Halong Bay – Hanoi
Śniadanie w hotelu. Wyruszamy łodzią na 4-godzinną po-
dróż po zatoce. Zatrzymujemy się na zwiedzanie Jaskini
Thien Cung, Rybackiej Wioski Na Wodzie z setkami więk-
szych i małych wysepek w zatoce. 
Lunch z owocami morza podczas rejsu. Powrót do przysta-
ni i następnie transfer do Hanoi. Przyjazd do Hanoi, po po-
łudniu słynny w świecie Pokaz Wodnych Marionetek. Kola-
cja w lokalnej restauracji. Nocleg w Hanoi. 

Dzień 5 Hanoi – Ho Chi Minh City (Sajgon) – wycieczka
po mieście
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i przelot do Miasta
Ho Chi Minh. Po przylocie powitanie przez przedstawiciela
lokalnego kontrahenta i transfer na lunch w lokalnej restau-
racji. 
Po południu zwiedzanie najciekawszych atrakcji Miasta Ho
Chi Minh, które jest największym i najruchliwszym miastem
w kraju. Na trasie wycieczki zobaczymy Pałac Zjednoczenia
(znany również jako Pałac Niepodległości). Jest to jeden
z najciekawszych obiektów w Sajgonie, który był symbolem
rządu Sajgonu Południowego. Zwiedzanie kontynuujemy
w Muzeum Pozostałości Wojennych, gdzie poznamy histo-
rię wojny wietnamsko – amerykańskiej. Następnie udajemy
się do Pagody Jade Emperor, będącej klejnotem wśród chiń-
skich świątyń. Jest to jedna z najbardziej spektakularnych
i kolorowych pagód w Sajgonie; wypełniona posągami bo-
gów i herosów. Lunch w restauracji w królewskim stylu. Ko-
lacja podczas rejsu na rzece Sajgon. 

Dzień 6 Miasto Ho Chi Minh – Tunele Cu Chi
Wyjazd z hotelu o godz. 8.00 i zwiedzanie tunelu Cu Chi,
podziemnej wioski, która stała się legendą w latach 60-tych
ubiegłego stulecia, dzięki roli jaką odegrała podczas Wojny
Wietnamskiej. Położony około 75 km na północny – zachód
od Sajgonu, tunel był częścią podziemnej zygzakowatej sie-
ci z południowego końca szlaku HCMC w pobliżu granicy

Kambodży, aż do rzeki Sajgon. Tylko w rejonie Cu Chi było
ponad 200 km tuneli. Sieć ta składała się z wielu elemen-
tów, kilku pięter, niezliczonych tajemnych przejść, kuchni
i klinik z salami operacyjnymi, salami spotkań i izbami sypial-
nymi z łóżkami z bambusa. Cały ten system zawierał rów-
nież studnie z wodą pitną, szyb wentylacyjny, fałszywe tune-
le i miny-pułapki. Tunele te zostały zbudowane ręcznie za
pomocą prostych narzędzi. Najgłębszą warstwą tunelu jest
warstwa około 10 m pod ziemią i jednocześnie mogło w ca-
łym tym kompleksie przebywać 16 tys. partyzantów. 
Powrót do Sajgonu około godziny 14.00. Zakupy na targu
Ben Thanh. Nocleg w Sajgonie. 

Dzień 7 Sajgon – Phnom Penh
Śniadanie w hotelu. Transfer do stacji autobusowej lub na
lotnisko i przejazd do Phnom Penh. Lunch. 
Po przyjeździe do Phnom Penh, spotkanie z lokalnym prze-
wodnikiem i transfer do hotelu, zakwaterowanie. 
Po południu zwiedzanie Wat Phnom, pagody usytuowanej
na niewielkim wzgórzu; Pomnik Niepodległości. Muzeum
Tuol Sleng Genocide, dawniej szkoła Tuol Svay Prey, która
stała się więzieniem podczas reżimu Pol Pota (1975-1979).
Obecnie jest muzeum z wykazem wszystkich ofiar. Kolacja
w lokalnejj restauracji. 

Dzień 8 Phnom – Penh – wycieczka po mieście
Śniadanie w hotelu. Poranne zwiedzanie miasta – Pałac Kró-
lewski: jest siedzibą króla, ale również pomnikiem rządu dla
ceremonii narodowych. Srebrna pagoda położona jest tere-
nie kampusu Pałacu Królewskiego, gdzie podłoga składa się
z tysięcy malutkich srebrnych płytek, Pagoda ta mieści rów-
nież złoty posąg Buddy. W czasie Angkorian posąg ten trzy-
many jest w Muzeum Narodowym. ** krótkie spodenki po-
wyżej kolan i odkryte ramiona nie są mile widziane na tere-
nie Królewskiego Pałacu i w Srebrnej Pagodzie. 
Lunch w loklnej restauracji. Zwiedzanie tzw. Pól Śmierci.
Wieczorem zakupy na targu Toul Tom Poung (rosyjski targ).
Kolacja w loklnej restauracji. 

WYCIECZKI
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Dzień 9 Phnom Penh – Siem Reap – Pływająca Wioska
Śniadanie w hotelu. Przejazd do Siem Reap. Po przyjeździe,
zakwaterowanie w hotelu. 
Zwiedzamy pływającą wioskę nad Jeziorem Tonle Sap (Wiel-
kie Jezioro), jest to miejsce, gdzie ludzie żyją dosłownie na
jeziorze, znajdują się tu również szkoła, rynek. Następnie Les

Artisan D'Angkor to miejsce, nauki rzeźbiarstwa w kamieniu,
drewnie, a także malarstwa. Lunch i kolacja w lokalnej re-
stauracji. 

Dzień 10 Siem Reap – Świątynia Wat Angkor
Śniadanie w hotelu. Rankiem zwiedzanie Południowej Bra-
my Angor Thom, Bayon, Baphoun, Taras Słoni i Taras Trędo-
watego Króla, Świątynia Ta Prom. Lunch w lokalnej restau-
racji. 
Po lunchu zwiedzimy główną Świątynię Angor, wpisaną na
Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Potem
oglądanie zachodu słońca na szczycie świątynii Pre Rup. Ko-
lacja w restauracji z pokazem tańca Apsara. 

Dzień 11 Siem Reap – Batneay Sery
Śniadanie w hotelu. Poranna wizyta w świątyni Banteay Srey
(różowa świątynia), również świątynia Bantey Samre. Lunch
w lokalnej restauracji. Popołudniowe zakupy na targach Old
Market i Central Market. Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 12 Siem Reap – Yangon (Myanmar) 
Śniadanie w hotelu. Poranna wizyta na farmie jedwabiu
oraz w Pagodzie Wat Bo. Wymeldowanie i lunch w lokalnej
restauracji. Transfer na lotnisko i przelot do Yangon. Przylot
na Międzynarodowe Lotnisko Yangon, Transfer do hotelu.
Po długim locie czas wolny na odpoczynek. 

Dzień 13 Yangon – Bagan
Po śniadaniu w hotelu, transfer na lotnisko i przelot do Ba-
gan. Po przylocie udajemy się do Pagody Shwezigon, będą-
cej prototypem późniejszej stupy Myanmar. Następnie je-
dziemy do świątyni Wetkyi-in Gubyaukkyi z pięknymi malo-
widłami ściennymi ukazującymi sceny Jataka. Potem transfer
do hotelu i zakwaterowanie. Lunch w lokalnej restauracji. 
Popołudniowe zwiedzanie kontynuujemy zwiedzając fabry-
kę wyrabiającą produkty z laki, świątynię Manuha z gigan-
tycznymi posągami Buddy, impresje pojmanego króla z ży-
cia w niewoli; Nanpaya, świątynia z pięknymi kamiennymi
rzeźbami we wczesnym stylu. 
Wieczorem odwiedzimy świątynie Ananda, architektoniczne
arcydzieło przypominające Grecki Krzyż. Kolacja w lokalnej
restauracji. Powrót do hotelu i nocleg. W Bangan jest ponad
2000 świątyń i stup. 

Dzień 14 Bagan – Mandalay
Po śniadaniu w hotelu, transfer na lotnisko i lot do Manda-
lay. Po przylocie na Międzynarodowe Lotnisko Tada-Oo,
udamy się do słynnej pagody Mahamuni, jednej z najbar-
dziej czczonych wizerunków Buddy w Mendalay. Potem
krótka wizyta w wiejskiej fabryczce wytwarzającej posążki ze
złota. Zakwaterowanie w hotelu, a następnie lunch w lokal-
nej restauracji. 
Po lunchu popołudniowe zwiedzanie Mandalay, które roz-
pocznie się od odwiedzenia monastyru Shwenandaw, zna-
nego z drewnianych rzeźb; Pagoda Kuthodaw znana jako
Największa na Świecie Książka zbudowana z kamiennej pły-
ty z buddyjskimi przykazaniami. Kontynuując wycieczkę
udajemy się do Mandalay Hill, miejsca skąd rozpościera się
panoramiczny widok na miasto i niesamowity widok zacho-
dzącego słońca. Kolacja w lokalnej restauracji. 

Dzień 15 Mandalay – Yangon
Wczesnym porankiem transfer na lotnisko i przelot do
Yangon, następnie transfer do hotelu. Lunch w lokalnej re-
stauracji. Zwiedzanie rozpoczniemy od Fabryki Szkła Yan-
gon, gdzie można poznać metody robienia szkła. Następ-
nie udajemy się do Pagody Chaukhtatkyi z kolosalnym po-
chylonym Buddą. Następnie krótki przystanek w okolicy
centrum miasta Sule, żeby zobaczyć jak wyglądają hałaśli-
we godziny szczytu, a następnie do Chinatown na wie-
czorna przechadzkę. Późnym wieczorem zwiedzanie Pago-
dy Shwedagon, która oferuje niezwykłą atmosferę z prze-
pięknymi kolorami. Kolacja w lokalnej restauracji. Nocleg
w Yangon. 

Dzień 16 Mandalay – Yangon – wylot do Warszawy. 
Po śniadaniu, zwiedzanie Yangon zawierające najciekawsze
atrakcje miasta takie jak: Gaba Ale (Pokój na świecie), pago-
da i Jaskinia Mahapasana. 
Lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu, transfer na lotnisko
i powrót do kraju. 
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Tajlandia znajduje się w południowo-wschodniej Azji, na
wybrzeżu Morza Andamańskiego i Zatoki Tajlandzkiej. Gra-
niczy z Myanmarem, Laosem, Kambodżą i Malezją. Zajmuje
514 000 km2 (ponad półtora raza większa od Polski) Kształt
Tajlandii często bywa porównywany z głową słonia – Pół-
nocna Tajlandia uważana jest za górną część czaszki. Ten re-
gion należy do najbardziej fascynujących. To tutaj znajdują
się najbardziej urozmaicone krajobrazy, najwyższe góry
i szerokie, urodzajne doliny. Tutaj też, dzięki odpowiednie-
mu klimatowi, obok ryżu i tropikalnych gatunków owoców
dojrzewają truskawki, ziemniaki, bawełna i tytoń. Wraz z ro-
snącą wysokością nad poziom morza pojawiają się najpierw
gęste lasy bambusowe i tropikalne, a wyżej zawsze zielone
lasy górskie, tworzące prawdziwy raj dla miłośników świata
roślinnego. Równie fascynujące jest poznawanie różnych
narodowości i plemion, żyjących w tutejszych górach. Środ-
kowa Tajlandia nazywana jest kolebką tego kraju. Droga
z Bangkoku prowadzi przez szerokie równiny Menam Chao
Phraya i jego dopływów. Uroki Tajlandii możemy oglądać,
poruszając się wąskimi szosami prowadzącymi poprzez nie-
zliczone kanały i potoki, mijając wioski położone wśród nie-
kończących się pól ryżowych. Najważniejszym miastem Taj-
landii jest niewątpliwie Bangkok. Liczy sobie trochę ponad
200 lat. Zawsze był katalizatorem procesów zachodzących
w kraju, w którym tradycja i nowoczesność łączą się w jed-
ną wyjątkową całość. Bardziej niż gdzie indziej przejawia się
tutaj szacunek Tajów dla kultury i religii oraz ich otwartość
na nowości i postępowe trendy. 

Religia 
Ponad 90% – buddyści odłamu therawada (zgodnie z na-
ukami Świętego Człowieka – Buddy); 10% – wyznawcy bud-
dyzmu mahajana, muzułmanie, hindusi, sikhowie, chrześci-
janie 

Waluta 
1 baht (THB) = 100 satangów; monety o nominałach: 25
i 50 satangów; srebne o nominałach: 1,2,5; moneta 10
bahtów utworzona jest przez połączenie miedzi i srebra;
banknoty: 10, 20, 50, 100, 500, 1000 bahtów. 1 EURO =
ok. 40-41 bahtów 
Przy wjeździe do kraju wolno mieć do 50 000 bahtów. Wy-
miana pieniędzy możliwa jest w hotelach, bankach, licencjo-
nowanych kantorach. 
Karty kredytowe Karty płatnicze są akceptowane w hote-
lach, większych restauracjach, sklepach. VISA, MASTER
CARD, AMERICAN EXPRESS, DINERS 

Elektryczność 
Gniazdka 220 V 

Pogoda 
Pozostaje pod wpływem klimatu tropikalnego z trzema wy-
raźnymi porami roku: chłodną, ciepłą i monsunową. Pora

chłodna: od listopada do lutego, temp. 26°C; pora ciepła:
od lutego do maja, temp. 36°C; pora monsunowa jest go-
rąca i wilgotna: od maja do października, temp. 32°C ilość
opadów: 1 500 mm 

Warunki wjazdowe 
Paszport ważny nie mniej niż 6 miesięcy. Wizę turystyczną
otrzymuje się w Ambasadzie Królestwa Tajlandii, mieszczą-
cej się w Polsce. Do otrzymania wizy potrzebny jest wypeł-
niony wniosek wizowy i 2 fotografie. W paszporcie musi
znajdować się cała jedna czysta strona. 
Do Tajlandii można wwieźć do 50 000 bahtów, 200 papie-
rosów i 1 litr alkoholu (wina lub wyrobów spirytusowych).
Przy przywozie kamer filmowych i aparatów fotograficznych
obowiązują następujące przepisy: Na osobę można wwieźć
bez cła jedną kamerę i/lub jeden aparat fotograficzny, jak
i również trzy rolki filmu na kamerę/aparat. Nie wolno nato-
miast wwozić narkotyków i artykułów o charakterze porno-
graficznym. Przy wywozie z Tajlandii dzieł sztuki i wizerunku
Buddy należy posiadać zezwolenie, które można uzyskać
w Muzeum Narodowym w Bangkoku. 

TAJLANDIA
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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Napiwki 
Napiwki nie mogą być niższe niż 10 bahtów; Dawanie na-
piwków taksówkarzom nie jest praktykowane, 

Fotografowanie 
Zabronione jest fotografowanie budynków urzędowych ty-
pu policja, wojsko, placówki dyplomatyczne, urzędy poczto-
we itd. Zdjęcia Wielkiego Pałacu dozwolone są w otwartej
części kompleksu, zakaz dotyczy robienia zdjęć wnętrz Świą-
tyni Szmaragdowego Buddy oraz wnętrz Wielkiego Pałacu
Królewskiego. 

Zdrowie 
Szczepienia nie są obowiązkowe. Zalecane szczepienia prze-
ciwmalaryczne ok. 3 miesiące przed rozpoczęciem podróży;
polecamy szczepienia przeciwko zapaleniu wątroby A + B. 

Zakupy, ceny, sklepy 
Tajlandia jest bardzo atrakcyjna jeśli chodzi o zakupy. Spoty-
kamy tu duży wybór przedmiotów rzemiosła artystycznego
i odzieży. Jedzenie jest niedrogie i bardzo różnorodne. Cola
– ok. 0,5 $; piwo – ok. 1,5 $; tanio można kupić owoce; tar-
gowanie jest wskazane, jednak obniżka nie będzie przekra-
czała 30%. 

Wynajem samochodów 
Do wynajęcia samochodu niezbędne jest międzynarodowe
prawo jazdy. Wypożyczenie jeepa kosztuje pomiędzy 1000
THB i 1500 THB. W przypadku wszystkich samochodów wy-
pożyczalnie często proszą o depozyt w wysokości przynaj-
mniej 2000 THB i zawsze chcą zatrzymać paszport – jeśli
nam to nie odpowiada, można zaproponować wtedy zosta-
wienie biletu lotniczego. Benzyna kosztuje około 12- 15 THB
za litr. 

Kuchnia 
Kuchnia tajska, apetyczna, pikantna i zróżnicowana, zaliczana
jest do najlepszych w świecie i stanowi prawdziwa sztukę ga-
stronomiczną. Kreatywność kucharzy wynika z jednej strony
z miłości Tajów do dobrego jedzenia, a z drugiej strony prowo-
kowana jest szeroką podażą składników i dodatków. W tym
kraju przez cały rok rosną i dojrzewają owoce, warzywa, zioła
i przyprawy. Bardzo różnorodne owoce morza i świeże pro-
dukty z farm mogą zostać przetworzone w cudowny sposób
według niezliczonych receptur tajskiej sztuki kulinarnej. Cho-
ciaż Tajowie uwielbiają ostre i silnie przyprawione potrawy, to
jednak nie wszystkie dania są ogniście palące. Kuchnia zmienia
się w zależności od regionu, a podróże przez różne prowincje
obok atrakcji krajobrazowych przynosi także niepowtarzalne
przeżycia kulinarne. Tak samo ważna jak dań jest ich prezenta-
cja. Melony, mango, pomidory, dynie, korzenie imbiru przy
umiejętnościach zręcznościowych kucharza przyjmują kształt
kwiatów, liści lub abstrakcyjnych wzorów. 

Adresy i telefony 
Ambasada RP w Bangkoku 
100/81-82, Vongvanij Building B, 25th Floor 
Rama 9 Road, Huaykwang District, Bangkok 10310, Tha-
iland 
Telefon: (00..., 645 03 68, 645 03 69 
Faks: (00-662) 645 03 65 
E-mail: ampolbkk@polemb. or. th; consul@polemb. or. th;
economic@polemb. or. th 
www. bangkok. polemb. net 

Konsulat RP w Phuket 
Konsul Honorowy, Anuwat Burapachaisri (jęz.: tajski, angiel-
ski) 
Avantika Boutique Hotel 
4/1 Thaweewong Road, Patong, Kathu 
Phuket 83150, Tajlandia 
tel.: (00-76-29) 280-15 
fax: (00-76-29) 280-89 
e-mail: Anuwat@mec. co. th 

Ambasada Królestwa Tajlandii 
ul. Willowa 7
00-790 Warszawa 
tel.: (0-22) 849 26 55, 849 64 14, 849 14 06, 849 47 30 
fax: (0-22) 849 26 30 
thaiemb@thaiemb. internetdsl. pl 

Wydział Konsularny 
tel.: (0-22) 849 26 55 
fax: (0-22) 849 26 30

Przy wjeździe do Tajlandii obowiązują wizy. Do wizowania niezbędny jest
wypełniony wniosek wizowy i 2 fotografie, paszport ważny co najmniej
6 miesięcy od daty powrotu do kraju. Koszt pośrednictwa 150 zł/os. 
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DZIEŃ 1: WARSZAWA – BANGKOK
Wylot z Warszawy przez jeden z europejskich portów lotni-
czych do Bangkoku. 

DZIEŃ 2: BANGKOK
Spotkanie na lotnisku z miejscowym rezydentem. Przejazd
do hotelu Grand Tower Inn lub podobnego. Czas wolny na

spacer po mieście. Wieczorem proponujemy kolację na stat-
ku płynącym po rzece Chao Phraya (płatne dodatkowo ok.
45 USD od os.) lub w tajskiej restauracji z pokazem tradycyj-
nych tańców (płatne dodatkowo ok. 35 USD od os.) 

DZIEŃ 3: BANGKOK
Śniadanie. O 09.30 jedziemy na zwiedzanie największych
atrakcji Bangkoku: Świątyni Złotego Buddy, Świątyni Leżące-
go Buddy, Pałacu Królewskiego i Świątyni Szmaragdowego
Buddy. Dzień kończymy popijając chłodne napoje w szlifier-
ni kamieni szlachetnych. Chętni mogą też popłynąć łodzią
długorufową do Thonburi – dzielnicy Bangkoku, gdzie do
dnia dzisiejszego ludzie mieszkają w drewnianych chatach
zbudowanych na palach nad kanałami (płatne dodatkowo
ok. 35 – 45 USD od osoby). 

DZIEŃ 4: DAMNOENSADUAK – KANCHANABURI 
– KWAI
Śniadanie. Wcześnie rano wyjeżdżamy z Bangkoku. Udaje-
my się w kierunku miasteczka Damnoensaduak, w którym
znajduje się słynny pływający targ. Po drodze zatrzymujemy
się też na farmie kokosowej. Potem przejeżdżamy do miej-

sca zwanego Thai Royal Handicraft, gdzie miejscowi artyści
tworzą prawdziwe dzieła sztuki z drewna tekowego. Około
południa wyjedziemy do Kanchanaburi, aby zobaczyć cmen-
tarz jeńców wojennych oraz słynny most nad rzeką Kwai. Po
przejechaniu ok. 50 km w stronę granicy z Birmą wsiadamy
do łodzi długorufowych, które powiozą nas w górę rzeki
Kwai. Przygotujmy aparaty fotograficzne: ta podróż da oka-
zję zobaczyć jeden z najbardziej malowniczych krajobrazów
w Tajlandii. Nocujemy w niepowtarzalnym hotelu nad samą
rzeką River Kwai Resotel – lub w hotelu na tratwach River
Kwai Jungle Rafts – egzotyka gwarantowana! Jeszcze tego
samego popołudnia zapraszamy na spacer do wioski ple-
mienia Mon i następnie spotykamy się przy kolacji na tra-
twach. Po kolacji chętni mogą wybrać się do „Teatru Mon”,
aby podziwiać tańce tego plemienia (płatne dodatkowo ok.
5 USD). Ta noc w dżungli na długo pozostanie w pamięci. 

DZIEŃ 5: HELLFIRE – AYUUTHAY
Śniadanie. Wracamy łodziami do przystani i jedziemy do
miejsca zwanego Hellfire Pass (Przełęcz Ognia Piekielnego),
czyli tej części „kolei śmierci”, gdzie zginęło najwięcej jeń-
ców i gdzie do dzisiaj widać ślady ich niewolniczej pracy. Po-
nownie krótki przejazd i już jesteśmy przy drewnianym wia-
dukcie Tam Krasae. Robimy zdjęcia pod urwiskiem skalnym
i żegnamy się z pięknym Kanchanaburi. Opcjonalne (płatne
ok. 20 USD od osoby) zwiedzanie parku narodowego Ere-
wan, w którym można zobaczyć jeden z największych w Taj-
landii wodospadów (dla chętnych kąpiel pod wodospa-

dem). Teraz jedziemy do Ayutthayi – dawnej stolicy Króle-
stwa Siam i największego na świecie miasta w XVII w. No-
cujemy w hotelu U-Thong Inn lub podobnym. 

DZIEŃ 6: AYUTTHAY – PHITSANULOK
Śniadanie. Rano zwiedzamy ruiny i świątynie Ayutthaya.
Przejeżdżamy do miasteczka Lopburi, w którym zobaczymy
piękną Świątynię Śladu Stopy Buddy oraz Świątynię Trzech
Strzał, która jest położona na „wzgórzu małp”. Następnie
jedziemy do Phitsanulok, gdzie zobaczymy jedną z najważ-
niejszych świątyń w Tajlandii Wat Phra Si Rattana Mahathat.

TAJLANDIA
WYCIECZKI
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Nocleg w hotelu Topland lub podobnym hotelu w Phitsanu-
loke. 

DZIEŃ 7: SUKHOTAI – CHIANG RAI
Śniadanie. Jedziemy do Sukhotai – pierwszej stolicy Króle-
stwa Siam. Zwiedzamy ruiny świątyń Parku Historycznego

Sukhothai. Drogą wiodącą przez malownicze górskie regio-
ny dojedziemy do miasta Phayao, w którym zobaczymy
piękne jezioro o tej samej nazwie. Obok w herbaciarni moż-
na napić się miejscowej herbaty i kawy. Następnie przejeż-
dżamy do miasta Chiang Rai na nocleg w hotelu Laluna Re-
sort lub podobnym. Wieczorem zapraszamy na spacer po
miejscowym nocnym rynku. (uwaga: do przejechania tego
dnia ok. 500 km). 

DZIEŃ 8: CHIANG RAI – ZŁOTY TRÓJKĄT – BIRMA
Śniadanie. Rano wyjeżdżamy do słynnego „Złotego Trójką-
ta”. Podziwiamy krajobrazy pogranicza Tajlandii, Birmy i La-
osu. Dla chętnych proponujemy wycieczkę łodzią po rzece
Mekong z godzinnym pobytem na terytorium Laosu (płatne
dodatkowo ok. 15 USD od os.). Następnie jedziemy do Mae

Sai – najbardziej na północ wysuniętego miasta Tajlandii.
Stąd można wybrać się do birmańskiego miasteczka Takilek,
gdzie znajduje się kopia słynnej Shwadagon Pagody z Ran-
goonu, odwiedzić należy również miejscowy rynek (płatne
dodatkowo ok. 30 USD od os) (Uwaga: wycieczki do Laosu
i Birmy zależą od zgody służb granicznych i są dodatkowo
płatne na miejscu u pilota). 

DZIEŃ 9: CHIANG MAI
Śniadanie Wyjeżdżamy w góry Mae Salong, po drodze za-
trzymujemy się w wiosce górskiego plemiona Karen. Następ-
nie przejeżdżamy malowniczą górską drogą do wioski ple-
mienia Lahu i Yao. Dla chętnych: ponad godzinny trekking
na słoniach po okolicznych wzgórzach i dżungli (płatne do-
datkowo ok. 20 USD). Po południu górską drogą jedziemy
do stolicy północnej Tajlandii miasta Chiang Mai. Nocleg
w hotelu Royal Lanna lub podobnym. Dla chętnych wieczo-
rem proponujemy kolację z pokazem tańców plemiennych
w Kanthoke Palace (płatne dodatkowo ok. 10 USD). 

DZIEŃ 10: CHIANG MAI – DOI SUTHEP – BANGKOK
Śniadanie. Kulminacyjnym punktem wyprawy na północ Taj-
landii będzie zwiedzanie Doi Suthep – przepięknej świątyni
położonej na wzgórzu, skąd roztacza się widok na Chiang
Mai i całą okolicę. Następnie jedziemy do wioski Bo San, któ-
ra słynie z produkcji parasolek, wyrobów z laki i drzewa te-
kowego. Wracamy do hotelu i tu niestety kończy się nasza

impreza. „Late check Out” na życzenie można zamówić
u pilota, płatne dodatkowo ok. 20$ za pokój. Chętnych za-
praszamy do przedłużenia pobytu w Tajlandii. 

DZIEŃ 11: BANGKOK – WARSZAWA
Przylot do Polski. Zakończenie imprezy.
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DZIEŃ 1 /Warszawa – Colombo/
Spotkanie na lotnisku w godzinach porannych. Wylot
z Warszawy do Frankfurtu (przylot do Frankfurtu w godzi-
nach południowych). Wylot z Frankfurtu do Colombo w go-
dzinach popołudniowych. 

DZIEŃ 2 /Colombo – Bangkok/
Przylot do Colombo o godzinach porannych. Wylot do
Bangkoku. Przylot do Tajlandii w godzinach południowych.
Spotkanie z lokalnym kontrahentem na lotnisku. Transfer do
hotelu *** w Bangkoku. Czas na relaks i wypoczynek. 

DZIEŃ 3 /Bangkok/
Podczas dnia wycieczka po Bangkoku – podczas wycieczki
zwiedzanie „Pływającego Targu”. Powrót do hotelu, wypo-
czynek. 

DZIEŃ 4 /Bangkok/
Podczas dnia zwiedzanie Pałacu Królewskiego. Pozostała
część dnia przeznaczone na wypoczynek i indywidualne
spędzenie czasu. 

DZIEŃ 5 /Bangkok- Pekin/ 
Wcześnie rano transfer na lotnisko. Wylot do Pekinu w go-
dzinach porannych. Przylot do Chin popołudniu. Spotkanie
z lokalnym kontrahentem na lotnisku. Transfer do hotelu
***. Czas na krótki wypoczynek. Popołudniu wyjazd do

Świątyni Nieba, krótkie zwiedzanie. 

DZIEŃ 6 /Pekin/
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Pekinu: Zakazane Miasto,
Letni Pałac oraz Plac Niebiańskiego Spokoju (Tiananmen). 

DZIEŃ 7 /Pekin/
Śniadanie- Wielki Mur – spacer po jednym z najlepiej za-
chowanych odcinków Chińskiego Muru, będącego jedy-

nym na Ziemi stworzonym przez człowieka obiektem. Któ-
ry widoczny jest z kosmosu; Grobowce cesarzy z dynastii

TAJLANDIA
WYCIECZKI
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Ming – wizyta na terenie jednego z 13-tu grobowców,
wchodzących w skład ogromnej nekropolii cesarskiej, kola-
cja (słynna kaczka po pekińsku). 

DZIEŃ 8 /Pekin- Colombo/
Po śniadaniu, transfer na lotnisko. Wylot z Pekinu w godzi-
nach popołudniowych. Przylot na Sri Lankę wieczorem. Spo-
tkanie z lokalnym kontrahentem na lotnisku, transfer do ho-
telu *** lub podobnego. Nocleg. 

DZIEŃ 9-14 /Sri Lanka/
Pobyt na Sri Lance- relaks i wypoczynek. Możliwość skorzy-
stania z wycieczek fakultatywnych. 

DZIEŃ 15 /Colombo- Warszawa/
Po północy (noc z 13/ 14 marca) transfer na lotnisko. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa, wylot do Frankfurtu. Przylot

na miejsce około południa. Wylot z Frankfurtu, przylot do
Warszawy w godzinach wieczornych. Zakończenie imprezy. 

CENA ZAWIERA: 
Bilet lotniczy na trasie Warszawa- Bangkok- Pekin- Colombo- Warszawa
w cenie 4.300 zł/ Osoba, realizacja programu wycieczki, zakwaterowanie
w hotelu o wybranym standardzie, wyżywienie: śniadania, transfery klima-
tyzowanym pojazdem z anglojęzycznym przewodnikiem, opieka polskoję-
zycznego przewodnika podczas pobytu w Tajlandii, ubezpieczenie NNW,
KL, bagaż. 

CENA NIE ZAWIERA: 
wydatków własnych, taksy lotniskowej płatnej przy wylocie w Colombo ok.
11 USD/ Osoba, obowiązkowych napiwków (m. in. w Chinach), kosztów
wizy do Chin i Tajlandii- 100 zł opłata wizowa – Tajlandia, 200 zł pośred-
nictwo wizowe (Chiny i Tajlandia). 

UWAGI: 
1. Istnieje możliwość zarezerwowania polskojęzycznej obsługi podczas
zwiedzania Chin. Minimalny koszt to: 280 zł/ Osoba. Każdorazowo osta-
teczny koszt sprawdzany jest na życzenie klienta. 
2. Do Chin i Tajlandii wymagana są wizy. W celu uzyskania wizy chińskiej
paszport musi być ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu z Chin oraz
posiadać co najmniej jedną wolną stronę na wizę. Do wizy potrzebne są:
paszport, wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie. Wypełnione formularze
wizowe należy przesyłać na adres biura w Warszawie. W celu uzyskania wi-
zy tajlandzkiej potrzebne są: paszport, wypełniony formularz wizowy,
1 zdjęcie. 
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Singapur – Bangkok (3 dni /2 noce) 
Singapur – Kuala Lumpur – Butterworth – Rzeka Kwai / Kanchanaburi – Bangkok

Bangkok – Singapur (4 dni / 3 noce) 
Bangkok – Rzeka Kwai / Kanchanaburi – Butterworth – Kuala Lumpur – Singapur

Bangkok – Chiang Mai – Bangkok (4 dni / 3 noce) 
Bangkok – Chiang Mai – Sawankhaloke – Sila At – Lampang – Bangkok

Bangkok – Laos – Bangkok (4 dni / 3 noce) 

Bangkok – Vientiane (3 dni / 2 noce) 

TAJLANDIA
WYCIECZKI
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Położenie: 
Położony w otoczeniu pięknych wido-
ków egzotycznej roślinności. 

Pokoje: 
2-osobowe, każdy z nich posiada ła-
zienkę z WC, suszarkę do włosów, kli-

matyzacje, balkon lub taras, TV-sat, mi-
ni bar, telefon. 

Do dyspozycji gości: 
Centrum fitness, studio aerobiku, sauna,
masaż, basen, kort tenisowy, restaura-
cja, bary.

Położenie: 
Ok. 15 min jazdy od centrum mia-
sta, ok. 20 min jazdy do centrum
atrakcji turystycznych. Oddalony od
Bangkoku o ok. 90 minut jazdy, 60
min od lotniska. 

Pokoje: 
Wszystkie pokoje komfortowo

wyposażone, każdy posiada ła-
zienkę, WC, samodzielnie stero-
waną klimatyzację, mini bar, TV,
telefon. 

Do dyspozycji gości: 
Basen z jacuzzi, kort do squash,
centrum sportowe, restauracja,
bar, 24h room service, pralnia. 

Położenie: 
hotel położony jest w cichej części Jomtien Beach,
swoim klientom zapewnia miłą Atmosferę i dobry
relaks.

Pokoje:
1 i 2-osobowe, każdy z nich posiada łazienkę/WC, TV-
sat, radio, telefon, klimatyzację, lodówkę, mini-bar,
serwis pokojowy.

Do dyspozycji gości:
centrum fitness, sauna, basen, sklepy, salon piękności,
2 restauracje, bar przy basenie, kawiarnia.

TAJLANDIA HOTELE

HOTEL ROYAL CLIFF – PATTAYA

HOTEL CHOLCHAN – PATTAYA

HOTEL GRAND JOMTIEN PALACE – PATTAYA
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Położenie: 
Luksusowy hotel położony przy Cha-
weng – najpopularniejszej i najpiękniej-
szej plaży Samui. Centrum pełne skle-
pów i restauracji znajduje się kilka minut
spacerem od hotelu. Międzynarodowe
lotnisko znajduje się 15 min drogi na
północ. 

Pokoje: 
187 pokoi z charakterystycznym dla Taj-
landii wystrojem wnętrz. Położone pośród

tropikalnych ogrodów przy piaszczystej
plaży. Pokoje wyposażone są w TV, łazien-
kę z prysznicem lub wanną i suszarką, sejf,
mini bar, klimatyzację, telefon, zestaw do
kawy i herbaty oraz prywatny balkon lub
taras. 

Do dyspozycji gości: 
Baseny, brodzik dla dzieci, restauracje
i bary, opiekunka do dziecka, pralnia, ja-
cuzzi, centrum fitness, centrum sportów
wodnych i nurkowania, SPA.

Położenie: 
Samui Palm Beach Resort to willowy hotel
położony bezpośrednio na plaży Bophut
Beach na północnym wybrzeżu wyspy
Koh Samui otoczony tropikalnym ogro-

dem. Zlokalizowany zaledwie siedem kilo-
metrów od lotniska i około 5 kilometrów
od centrum miasta Chaweng. 
To miejsce jest idealnym jeśli chcesz spę-
dzić niezapomniane wakacje. 

Pokoje
Hotel posiada 98 stylowo urządzonych
i dobrze wyposażonych pokoi. Wyposa-
żenie: klimatyzacja, łazienka, telefon, tele-
wizor, suszarka do włosów, mini-bar, sejf. 

Do dyspozycji gości
Basen, basen dla dzieci, restauracje, bary, pu-
by, plaża, transfer na lotnisko, kawiarnia, do-
stęp do Internetu, ogród, opieka medyczna. 

Położenie: 
Usytuowany w pięknej zatoce Pai Plong. Hotel posiada
bezpośredni dostęp do 500 metrowej plaży, z piękny-
mi widokami na krystalicznie czystą wodę. Idealny dla
par oraz rodzin pragnących wypocząć wśród ciszy

i spokoju. Hotel oddalony jest o 40 min od międzyna-
rodowego lotniska. 

Pokoje: 
Posiada 192 pokoje i wille nad basenem. Wszystkie po-

siadają tarasy lub balkony z meblami ogrodowymi,
w pełni wyposażoną łazienkę, TV, sejf, mini bar, zestaw
do kawy i herbaty, dostęp do Internetu. 
Do dyspozycji gości: 
bary i restauracje, basen, SPA, centrum fitness. Cen-
trum sportów wodnych i nurkowania, klub dla dzieci,
jacuzzi, salon kosmetyczny, sale konferencyjne i bankie-
towe, sklep z pamiątkami, pralnia. 
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Położenie: 
Hotel położony przy pieknej, piaszczy-
stej plaży Karon Beach, otoczony buj-
nym tropikalnym ogrodem. Hotel od-
dalony od lotniska Phuket o około 45
minut jazdy samochodem. 

Pokoje: 
Pokoje o powierzchni 44 m2 z balko-
nami. W pokoju łazienka, część wy-
poczynkowa z sofą, biurko, łącze in-
ternetowe. 

Do dyspozycji gości: 
Salon piękności, wynajem samocho-
dów, butik, windy, kwiaciarnia, sklep
z pamiątkami, kantor wymiany wa-
lut, pralnia, room service, skrzynki
depozytowe, sala konferencyjna
z pełnym wyposażeniem multime-
dialnym, wynajem rowerów, sala
gimnastyczna, trasy do joggingu,
basen, korty do tenisa i squasha. 

Położenie: 
Położony na wzgórzu, skąd roztacza się
zapierający dech w piersiach widok na pla-
żę Kamala, znajdującą się w bezpośrednim
sąsiedztwie. 

Pokoje: 
Hotel oferuje swym gościom elegancko
urządzone pokoje w tajskim stylu, po-
nadto przestronne wille – wszystkie

z bajkowym widokiem na Morze Anda-
mańskie. 

Do dyspozycji gości: 
Miłośnikom pływania proponujemy relaks
nad jednym z 3 basenów hotelowych. Dodat-
kowym atutem hotelu jest fakt, iż dysponuje
on basenem dla dzieci. Inni mogą beztrosko
spędzić czas w kawiarni, barze lub restauracji.
Doskonałą alternatywę stanowi również SPA. 

Położenie: 
Usytuowany w rajskiej zatoczce, wśród bujnych, soczyście zie-
lonych ogrodów tropikalnych. Położony bezpośrednio przy
piaszczystej plaży oblanej turkusowymi wodami Morza Anda-
mańskiego. 

Pokoje: 
Posiada 470 stylowych i wygodnych pokoi. Pokoje posiadają wi-
dok na ogród, basen lub morze. Wszystkie posiadają prywatny

balkon, w pełni wyposażoną łazienkę, TV, zestaw do kawy i her-
baty, radio, sejf, mini bar, lodówkę, dostęp do Internetu (dodat-
kowo płatny). Hotel posiada pokoje przystosowane do obsługi
osób niepełnosprawnych. 

Do dyspozycji gości: 
bary i restauracje, basen, SPA, centrum fitness, sale bankieto-
we i konferencyjne, siłownia, korty tenisowe, klub dla dzieci
i młodzieży. 

TAJLANDIA HOTELE

AQUAMARINE RESORT & VILLA – PHUKET

HOTEL HILTON PHUKET ARCADIA RESORT & SPA – PHUKET 

HOTEL LE MERIDIEN PHUKET BEACH RESORT – PHUKET
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Japonia, ze swoimi setkami świątyń i ogrodów, i wspaniałą
kulturą stanowi obecnie jeden z najbardziej atrakcyjnych
krajów, do którego ściągają tysiące turystów. Chociaż wokół
tradycyjnej architektury miasta zacieśniają się zabudowania
handlowe i przemysłowe, Japonia nadal jest miastem gra-
bionych ogródków z ustawionymi tu i ówdzie kamieniami,
z subtelnymi konturami świątynnych dachów i współczesny-
mi gejszami. 

Japonia, państwo wyspiarskie we wschodniej części konty-
nentu azjatyckiego, obejmujące grupę Wysp Japońskich
(Honsiu, Hokkaido, Kiusiu, Sikoku) oraz 
ok. 3 tys. mniejszych wysp w północno-zachodniej części
Oceanu Spokojnego. 

Obszar: 
377 750 km2. 

Stolica: 
Tokio 

Czas: 
+ 8 godz. 

Języki: 
japoński, w użyciu również język angielski 

Religia: 
Dwie największe grupy wyznaniowe tworzą
szintoiści (40%) i buddyści (38%), poza który-
mi spotyka się protestantów i katolików. 

Waluta 
Jen (JPY) = 100 Senów; 100 YPY = 1,1 USD

Karty kredytowe, bankomaty: 
Akceptowane są wszystkie ważniejsze karty
kredytowe. Radzimy zabrać ze sobą kartę
kredytową jako wygodną i pomocną formę
regulowania wszelkich należności. 

Elektryczność: 
220/110 V

Pogoda: 
Większa część obszaru Japonii pozostaje
pod wpływem klimatu podzwrotnikowego.
Kraj znajduje się w strefie oddziaływania
monsunowej cyrkulacji powietrza. Pomię-
dzy sierpniem a wrześniem często wystę-
pują tajfuny, którym towarzyszą obfite
ulewy. Średnia temperatura stycznia noto-

wana w stolicy kraju (Tokio) wynosi 4°C, lipca zaś 25°C.
Roczna suma opadów 1565 mm. 

Paszport: 
Przy wjeździe bezwizowym – do 90 dni – paszport powinien
być ważny, co najmniej 3 miesiące od daty planowanego
wjazdu na terytorium Japonii. 

Warunki wjazdowe, wizy, celne: 
Zniesiony został obowiązek wizowy między Polską a Japonią
w przypadkach pobytu do 90 dni w celu turystycznym, pry-
watnym lub służbowym. Jeżeli obywatel polski udaje się do
Japonii w innym celu, np. podjęcia pracy czy studiów, obo-
wiązany jest do uzyskania wizy w japońskim urzędzie kon-
sularnym w kraju zamieszkania. Nie ma możliwości uzyska-
nia wizy na granicy. Przy wjeździe do Japonii wszystkie oso-

by powyżej 16. roku życia poddawane są procedurze
imigracyjnej, która polega na pobraniu odcisków

palców, wykonaniu fotografii twarzy oraz roz-
mowie z urzędnikiem imigracyjnym. Odmowa
poddania się tej procedurze uniemożliwi

wjazd do tego kraju. Przy wjeździe nie wy-
maga się posiadania biletu powrotnego

albo środków na jego zakupienie,
może to mieć jednak wpływ na de-

cyzję o pozwoleniu na wjazd, po-
dejmowaną przez urzędnika
imigracyjnego na przejściu gra-
nicznym. Obywatele polscy nie
mają formalnego obowiązku
dysponowania określoną kwo-
tą pieniędzy na każdy dzień po-

bytu. Urzędnicy imigracyjni mo-
gą jednak zażądać udokumento-
wania posiadania środków finan-
sowych i ocenić, czy są one wy-
starczające na pokrycie kosztów
pobytu w Japonii, zgodnie z de-
klarowanym celem podróży. 

Fotografowanie: 
Dozwolone bez ograniczeń. Fil-
mowanie i fotografowanie
w strefach archeologicznych
i muzeach jest możliwe za po-
zwoleniem i uiszczeniem spe-

cjalnej opłaty. 

Zdrowie: 
Nie występuje zagrożenie
sanitarno-epidemiologiczne.
Od turystów nie wymaga
się okazywania zaświad-
czeń o odbytych szczepie-

JAPONIA
INFORMACJE
PRAKTYCZNE
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niach. Osoby z problemami zdrowotnymi, które udają się do
Japonii, powinny pamiętać o stosunkowo trudnych warun-
kach klimatycznych. W okresie letnim klimat jest gorący i wil-
gotny, jesienią często występują tajfuny, natomiast wiosną
wzrasta ilość alergenów. W razie konieczności skorzystania

z usług medycznych należy liczyć się z wydatkiem rzędu od
8 do 25 tys. jenów – cena standardowej wizyty lekarskiej,
oraz 10 do 30 tys. jenów – cena jednej doby w szpitalu. 

Wynajem samochodów: 
Wydane w Polsce międzynarodowe prawo jazdy (3 lata
ważności) jest uznawane przez władze japońskie jedynie
przez rok od daty wystawienia, po tym okresie należy wyro-
bić japońskie prawo jazdy. W Japonii obowiązuje ruch lewo-
stronny. 

Zakupy, ceny, sklepy: 
Japonia jest dość drogim krajem w porównaniu do cen kra-
jowych. Orientacyjne ceny posiłków: śniadanie- ok. 13-25
USD, lunch- ok. 15-30 USD, kolacja- ok. 20-35 USD (ceny te
dotyczą posiłków spożywanych w hotelowych restauracjach
– w barach usytuowanych w mieście ceny te są niższe o ok.
20-30 %). Jako pamiątki najczęściej kupowane są przedmio-
ty związane z kulturą (pałeczki, kimona itp.) a także świetne
tradycyjne japońskie sake. 

Co zabrać? 
Okulary przeciwsłoneczne, filtr ochronny, kapelusz do
ochrony przed słońcem, cieplejsze ubranie na zimę (gru-
dzień-styczeń), ubranie przeciwdeszczowe. 

Adresy i telefony 
Ambasada RP w Tokio 
2-13-5 Mita, Meguro-ku, Tokyo 153-0062 
Tel.: (00-81 3) 57 94 70 20 
Tel. dyżurny: (00-81 3) 57 94 70 20 
Faks: (00-81 3) 57 94 70 24 
E-mail: polamb@poland. or. jp 
Strona internetowa: www. tokio. polemb. net 

Konsulat Generalny RP w Osace 
Honorowy Konsul Generalny Pani Kazuko Takashima (języki:
japoński, angielski) 
Kita-ku, Dojimahama 1-4-16 
Aqua Dojima Nishi-kan 18F 
c/o Kyoei Steel Ltd. 
Osaka 530-0004 
Japan 
Tel.: (00-81 06) 63 46 53 26 
Faks: (00-81-06) 6346-5324 
E-mail: ktakashima@poland.org.jp 

Ambasada Japonii 
ul. Szwoleżerów 8, 00-464 Warszawa 
tel. (0-22) 696 50 00; fax (0-22) 696 50 01 

Wydział Konsularny: 
tel. (0-22) 696 50 05; fax (0-22) 696 50 06 

Wydział Informacji i Kultury: 
al. Ujazdowskie 51, 00-584 Warszawa 
(Dom Dochodowy), 4 piętro 

tel. (0-22) 584 73 00; fax (0-22) 584 73 01 
e-mail: info-cul@emb-japan.pl 
Internet: www.emb-japan.pl
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Dzień 1: Warszawa – Tokio
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Tokio przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Tokio
Z lotniska przejazd autobusem do hotelu w Tokio. Przywita-
nie przez kontrahenta. Zakwaterowanie. Czas na wypoczy-
nek. 

Dzień 3: Tokio
Z hotelu przejazd autobusem na dworzec autobusowy
w Hamamatsucho, a następnie podróż do Świątyni Meiji
Shinto dedykowanej Cesarzowi Meiji oraz jego żonie, Cesa-
rzowej Dowager Shoken. Świątynia została zbudowana
w 1920, zawiera 3 obszary: Naien (wewnętrzny teren),
w centrum budynku The Gaien (zewnętrzny teren) włącza-
jąc obiekty sportowe, Galeria pamiątkowa obrazów Meiji.
(Meiji Memorial Picture Gallery). Świątynia rozprzestrzenia
się na ponad 700.000m 2 obszaru pokrytego lasem
(120.000 drzew – 365 gatunków). Przejazd autobusem do
National Diet Building stojącego na wzgórzach Kasumigase-
ki, jest to wielka 4 piętrowa konstrukcja mierząca 65,5 m
wysokości, tworząc dobrze znaną wieżę centralną. Budowa-
na ok. 18 lat i ukończona w 1936. Po prawej stronie znaj-
duje się Dom dla Radców (House of Councillors) zaś po le-
wej stronie Dom dla Reprezentantów (House of Representa-
tive). Przejazd do Ogrodu Pałacu Cesarskiego ze słynną fon-
tanną upamiętniającą małżeństwo Cesarza i Cesarzowej, na-
tomiast w południowej części znajduje się brąz Kusunoki
Masaschige, XIV w samuraja, wiernego cesarzowi. Przejazd
do Świątyni Asakusa oraz Pasażu Handlowego Nakamise,
który znajduje się na 300m od Świątyni Sensoji. Jest to naj-
starszy pasaż handlowy w Japonii. Następnie przejazd na
rejs Zatoką „Symphony”. Możesz cieszyć się rejsem na Sym-
phony Classica lub Modernie, zaczynając z Hinode Pier,
przepływając pod mostem tęczowym (Rainbow Bridge)
i przez Odaiwa, Muzeum Nauki Morskiej (Museum of Mari-
time Science) oraz terminal Shinagawa. Classica szczyci się
wspaniałą strukturą i modernizacją. Wnętrze Moderany ma
niepowtarzalną atmosferę. Obie znajdują się w przepięknej
scenerii Zatoki Tokio. Przejazd autokarem do Odaiba Area.
Park Odaiba jest popularnym miejscem na romantyczne spa-
cery. Wschód słońca nad tęczowym mostem (Rainbow Brid-
ge) odbiera dech w piersiach. Decks jest wspaniałym miej-
scem dla młodych ludzi, by wybrać się do modnych skle-
pów, restauracji i Joypolis. Joypolis jest wirtualnym pokojem
gier, znajduje się tam również park zabaw zaprojektowany
przez SEGA. Przejazd na dworzec Hamamatsucho. Podróż
do hotelu. 

Dzień 4 Tokio – Nikko – Tokio
Z hotelu przejazd na dworzec autobusowy Hamamatsucho
i podróż do Świątyni Nikko Toshogu dedykowanej Ieyasu,
założycielowi Tokugawa Shogunate, ukończona przez Ie-

mitsu, trzeciego shoguna Tokugawa w 1636. Na tablicy
znajdującej się powyżej stajni dla świętych koni dźwigają-
cych rzeźby trzech małp, z których jedna ma zasłonięte oczy,
kolejna usta, a ostatnia uszy, są słowa: „Nie wiedzieć zła, nie
mówić zła, nie słyszeć zła”. Japończycy mają powiedzenie:
Nie mów Kekko (wspaniale) bez Nikko. Powiedzenie to wy-
wodzi się z tego że Świątynia Toshogu zlokalizowana jest
w Nikko. Przejazd autobusem przez Irohazaka, krętą drogą
zaczynającą się od Umagaeshi, prowadząc przez góry do
wschodnich wybrzeży Jeziora Chuzenji. Obejmuje wspinacz-

kę w górę drogi i w dół, ze wszystkimi 48 łukami. Przejazd
na lunch a następnie podróż na Jezioro Chuzenji uformowa-
nego z naturalnej lawy z krateru Góry Nanatai. Jezioro ma
kształt owalny i otoczony jest przez zalesione wzgórza. Jest
znany z ogromnych głębokości najgłębsze miejsce osiąga
161,5m. 
Temperatura latem czasami przekracza 25 stopni. Jest to
popularny letni resort. Jezioro to obfituje w różne ryby tj.
pstrągi i karpie. Wędkowanie, żeglarstwo, pływanie łodzią
są ulubionymi sportami na jeziorze wśród mężczyzn jak i ko-
biet w każdym wieku. Przejazd autobusem nad wodospad
Kegon, który jest jednym z największych wodospadów w Ja-
ponii, mierzący ok. 96.3m wysokości. Przepaść została ufor-
mowana przez erupcję Mt. Nantai. Generalnie, wodospad
spływa cały od czerwca do września i zatrzymuje się pomię-
dzy grudniem a kwietniem. Widok zamarzniętego wodo-
spadu zimą również robi wrażenie. 
Przejazd przez Irohazaka, a następnie podróż autobusem do
Ginza i Shinjyuku. 
Lunch: styl japoński, bez śniadania i bez kolacji

JAPONIA
WYCIECZKI
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Dzień 5 Tokio- Mt. Fuji- Hakone
Z hotelu przejazd autokarem do Kliko Plaza Hotel Tokio,
skąd udamy się dalej autokarem do Fuji Vivitor Center. Na-
stępnie około 30 min podróż autobusem na górę Fuji. Póź-
niej udamy się na lunch w japońskim stylu. Po przepysznym
posiłku przejedziemy do Togendai, skąd kolejką linową prze-
jedziemy do Hakone Ropewaay (ok. 20 min). Stamtąd na
pieszo przejdziemy przez dolinę Owakudani. Po powrocie
do Togendai odbędziemy rejs Łodzią Piratów po jeziorze
Ashi. Transfer do hotelu w Hakone. 

Dzień 6 Hakone- Kioto- Nara- Kioto
Z hotelu ok. 8: 30 przejazd autobusem na stację Odawara
a następnie przelot do (Kodama) Kyoto. Lunch. Przejazd au-
tobusem do Świątyni Todaiji z Wielkim Buddą, piesza wy-
cieczka do Parku Nara, popularnie nazywanego przez od-
wiedzających parkiem jeleni. Przejazd do Świątyni Kasuga.
Przejazd do hotelu w Kioto
Lunch: bufet, bez śniadania i bez kolacji. 

Dzień 7 Kioto
Z hotelu przejazd autobusem do Złotego Pawilonu a następ-
nie do Zamku Nijo. 
Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego Kioto. Lunch. Przejazd do
Świątyni Sanjusangendo, która jest narodowym skarbem
z 1,030 stojącymi posągami Buddy w głównym holu. Świą-

tynie wzięła swoją nazwę z 33 przestrzeni pomiędzy filara-
mi z przodu głównego. Dla buddyzmu liczba 33 symbolizu-
je coś ważnego ponieważ Bbodhisattava Kannon jest uciele-
śnieniem 33 różnych kształtów misji miłosierdzia. Przejazd
do Świątyni Heian, znanej konstrukcji dedykowanej Cesarzo-
wi Kammu, założycielowi Kioto oraz Cesarzowi Komei,
ostatni cesarz w Kioto. Została zbudowana by upamiętnić 1,
100 rocznicę utworzenia Kioto w 1895. Przejazd do Świąty-
ni Kiyomizu, zbudowanej w 1633, z której rozpościera się
piękny widok panoramy Kioto. Jej weranda wydaje się jak
gdyby wisiała w powietrzu. Przejazd do hotelu w Tokio.
Lunch: bufet, bez śniadania i kolacji. 

Dzień 8 Kioto- Hiroszima- Kioto
Z hotelu przejazd autobusem do Kioto a następnie przelot
do (Nozomi) Hiroszima. Przejazd autobusem do Miyajima-
giuchi, a następnie rejs na wyspę Miyajima /zwiedzanie
Świątyni Itsukushima. Rejs do Miyajimaguchi. Przejazd do
Peace Memorial Park / A Bomb Dome, który został zbudo-
wany przez Hiroszimę, pierwsze miasto, które przeżyło
bombardowanie atomowe, jako symbol wiecznego pokoju.
Przejazd na stację Hiroszima i lot do (Nozomi) Kioto, a na-
stępnie zakwaterowanie w hotelu ok. 22: 30. 

Dzień 9 Kioto
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie miasta. 

Dzień 10: Osaka 
Czas wolny do odlotu. (czas odlotu jest ogłaszany w hotelu
na dzień przed odlotem). Z hotelu przejazd na lotnisko Kan-
sas w Osace. Wylot do Warszawy przez jeden z portów eu-
ropejskich. 

Dzień 11 Osaka – Warszawa
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 
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Dzień 1 Warszawa – Tokio
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Tokio przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Tokio
Z lotniska przejazd autobusem do hotelu w Tokio. Powita-
nie na lotnisku przez lokalnego kontrahenta. Zakwaterowa-
nie w hotelu, czas na wypoczynek. 

Dzień 3: Tokio
Z hotelu przejazd do Wieży telekomunikacyjnej Tokio, która
obecnie jest stacją nadawczą dla 5 stacji radiowych i 9 tele-
wizyjnych. 
Przejazd autokarem do Pałacu Cesarskiego, w którym znaj-
duje się słynna fontanna upamiętniająca małżeństwo Cesa-
rza i Cesarzowej, natomiast na południowej stronie stoi brąz
Kusunoki Masashige, XIV w samuraja, wiernego cesarzowi.
Przejazd autokarem do Akihabara / Ueno (przez Centrum
Handlowe Ameyoko), elektronicznego miasta, w którym
znajduje się ok. 600 sklepów z elektronicznymi rzeczami.
Przejazd autokarem do Świątyni Asakusa Kannon i pasażu
handlowego Nakamise, który położony jest na 300m od
Świątyni Sensoji. Jest to najstarsza ulica w Japonii. Przejazd
autokarem do Ginza – centrum handlowego w którym znaj-
duje się ogromna ilość sklepów i restauracji. 
Przejazd do Galerii Pereł, a następnie do hotelu w Tokio. 

Dzień 4: Tokio – Góra Fuji – Hakone – Kioto
Z hotelu przejazd autokarem do Kliko Plaza Hotel Tokio skąd
udamy się dalej autokarem do Fuji Visitor Center. Następnie
około 30 min podróż autobusem na górę Fuji. Później uda-
my się na lunch w japońskim stylu. Po przepysznym posiłku
przejedziemy do Togendai, skąd kolejką linową przejedzie-
my do Hakone Ropewaay (ok. 20 min). Stamtąd na pieszo
przejdziemy przez dolinę Owakudani. Po powrocie do To-
gendai odbędziemy rejs Łodzią Piratów po jeziorze Ashi. Po
około 30 min rejsie przejedziemy na stację Odwara, skąd su-
perszybkim pociągiem przemieścimy się na stację w Kyoto.
Transfer do hotelu. 

Dzień 5: Kioto – Nara
Z hotelu przejazd autokarem do Złotego Pawilonu, położo-
nego o krok od Wzgórz Kinugasa. Jest to słynna konstrukcja
z okresu Muromachi (14-16C). Pierwotnie była zaprojekto-
wana jako willa dworu szlacheckiego. Drugi właściciel Yoshi-
mitsu Ashikaga, 3 szogun, spędził tam większą część swoje-
go życia. Jego willę przejął syn i sukcesor, który zmienił ją
w Świątynię Buddyjską o nazwie Rokuonji. Spłonęła w 1950,
a następnie zrekonstruowana w 1955. Przejazd autokarem
do Zamku Nijo zbudowanego w 1603 jako rezydencja To-
kuguwa leyasu. Dwór Mian spłonął w 1788, także tylko Dru-
gi dwór jest oryginalny. Zamek ten ma bardzo dużo kulturo-
wych skarbów obejmując Bramę Chińską i budynki Drugie-
go Dworu (Second Court) z okresu Momoyama (XVI w) 

Drugi Dwór jest zaprojektowany jako Skarb Narodowy
z uwagi na swoja wspaniałą architekturę i wewnętrzne de-
koracje. 
Przejazd do Pałacu Cesarskiego Kioto znanego z eleganckiej
prostoty. Pierwotnie położony był na południowym zacho-
dzie. Został zniszczony przez ogień w 1788 i kolejny raz
w 1854. Obecne budynki z 1855 obejmują Cerenial Hall,
Study Hall i Seiryuden. 

Przejazd na lunch, a następnie podróż autokarem do Świą-
tyni Wielkiego Buddy -Todaiji, ukończonej w 752, z najwięk-
szym posągiem z brązu na świecie. Robiąca wrażenie brama
świątyni wspierana jest przez 18, 25m filary. Została znisz-
czona przez tajfun w 962, zrekonstruowano ją w 1199.
Wielki Budda jest skarbem narodowym. Statua mierzy
16.2m wysokości. Piesza wędrówka do Parku Nara, popular-
nie nazywanego przez odwiedzających „Parkiem Jeleni” (De-
er Park). Naturalny teren leśny ze wspaniałą murawą i różny-
mi drzewami. Przejazd do Świątyni Kasuga, położonej w le-
sie tworzącej spokojną, świąteczną atmosferę – niedości-
gniona przez inne Świątynie od czasu jej powstania w 720.
Przez południową bramę wejście na specjalny teren. Dalej
Heuiden, parterowy budynek zbudowany w 1650, z głów-
nym holem (Main Hall) otoczonym przez robiące wrażenie
galerie. Zawiera 4 budynki, z których wszystkie uznawane są
za Skarby Narodowe. Przejazd autobusem do Hotelu w To-
kio. 
Lunch: Bufet / bez śniadania i bez kolacji. 

Dzień 6: Kioto
Cały dzień wolny. Spędzanie czasu w Kioto. 

Dzień 7: Kioto – Osaka
Czas wolny do odlotu. Z hotelu przejazd autobusem na lot-
nisko Kansai w Osace. Wylot do Warszawy przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 8: Osaka -Warszawa
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 
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Dzień 1: Warszawa – Tokio
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Tokio przez jeden
z portów europejskich. 

DZIEŃ 2: Tokio
Z lotniska przejazd do hotelu w Tokio. Przywitanie przez lo-
kalnego kontrahenta. Czas wolny na wypoczynek. 

DZIEŃ 3: Tokio 
Z Hotelu przejazd autobusem do Wieży Telekomunikacyjnej
w Tokio, która osiąga 313 m wysokości i jest największą na
świecie samonośną żelazną strukturą, przewyższającą Wie-
żę Eiffla o 13m. Jej taras widokowy, jeśli pogoda pozwoli,
oferuje spektakularne widoki na Ginza, Zatokę Tokio, Yoko-
hame i Górę Fuji. Została ona zbudowana w 1958 roku ja-
ko wieża nadawczo-emisyjna. Dzisiaj jest to wieża transmi-
syjna dla 5 stacji radiowych i 9 telewizyjnych. Przepięknie
oświetlona w nocy jest atrakcją turystyczną w Tokio. 
Przejazd autobusem do Pałacu Cesarskiego. To oaza drzew
wiśniowych. Otoczony fosą i obszernym placem pomiędzy
wschodnią stroną Pałacu Cesarskiego i budynkami ministe-
rialnymi Marunouchi. Z drugiej strony drogi, przez środek
placu rozpościera się trawnik z sosnowym lasem. Z kolei na
północnej stronie stoi fontanna symbolizująca i upamięt-
niająca małżeństwo cesarza i cesarzowej. Na południu brąz
Kusunoki Masashige, XIV w samuraja, wiernego cesarzowi.
Przejazd autobusem do Akihabara/Ueno przez Centrum
Handlowe w Ameyoko i elektroniczne miasto Akihabara.
Ten słynny targ jest nazywany Ameya Yokocho lub Amey-
oko. Miasto Elektroniczne Akihabara (lider na rynku elektro-
niki) ma około 600 sklepów oferujących szeroki zakres róż-
norodnych towarów elektronicznych i innych podobnego
rodzaju. Przejazd autobusem do Świątyni Asakusa Kannon
i Pasażu Handlowego Nakamise, który położony jest 300 m
od Świątyni Sensoji, jest to jedna z najstarszych ulic w Japo-
nii. Pasaż ten datuje się na XVII w, kiedy lokalnej ludności

przyznano specjalne prawa do otwierania sklepów wzdłuż
wejścia do Świątyni. Sklepy te sprzedają zabawki, słodycze,
przekąski. Pasaż handlowy został zniszczony podczas wiel-
kiego trzęsienia ziemi – Great Kanto Earthquake w 1923 ro-
ku oraz napadu powietrznego w 1945. Przejazd autobu-
sem do Ginza- srebrnego miejsca, które jest głównym cen-
trum handlowym w Tokio. Znajduje się tam wiele domów
towarowych oraz inne sklepy. Jest tam także ogrom restau-
racji i innych barów. Ginza nadal zajmuje wiodące miejsce
wśród nowych rozwijających się centrów handlowych
w Tokio. Przejazd autobusem do Galerii Pereł w Tasaki, któ-
rą odwiedziło wielu Vip z całego świata, od czasu kiedy zo-
stała otwarta w 1974 roku. Można wędrować wokół wyspy
pereł i poznawać jej różne aspekty kulturowe i produkcję.
Ten 7 piętrowy budynek składa się 4 pięter pokoi pokazo-
wych i 3 pięter pokazowych pokoi gastronomicznych dla
odwiedzających. Przejazd autobusem do hotelu w Tokio. 

DZIEŃ 4: Tokio – Góra Fuji – Hakowe – Tokio
Z hotelu przejazd autobusem do Centrum informacji dla tu-
rystów zagranicznych (Fuji Visitor Centre), w którym udziela-
ne są wszechstronne informacje na temat Góry Fuji, istnieje
także możliwość oglądania z góry obserwatorium wspania-
łych widoków Góry Fuji. Znajdują się tam odświeżające drin-
ki po podróży z Tokio oraz sklep z pamiątkami, pocztą. Prze-
jazd autobusem na Górę Fuji, która jest najwyższą i najpo-
pularniejsza górą Japonii, a także uznana za najpiękniejszy
stożkowaty wulkan na świecie (3776 m n. p. m.). Podstawę
Góry Fuji formułuje prawie idealny okrąg, 35 do 40 km ze
wschodu na zachód i ten sam dystans z północy na połu-
dnie. Wulkan ten nie był aktywny od 250 lat. Można dostać
się na ten najwyższy punkt pojazdem. Przejazd autobusem
na lunch, a następnie rejs statkiem po Jeziorze Ashi, znane-
go z odwróconego odbicia góry Fuji. Wjazd kolejką liniową
na Górę Komagatake, co daje możliwość podziwiania wido-
ków Góry Fuji, Jeziora Ashi, Góry Fugato oraz dalekich Gór
Peninsula. Kolejka liniowa osiąga 720 m w 5minut. Na
szczycie 1327 m góry znajduje się Hakone Komagatake Ska-
ting Centre (Centrum Łyżwiarstwa) z zewnętrznym i we-
wnętrznym lodowiskiem. Po zachodniej stronie góry leży
Ogród Hakone Picnic. Trawiaste wzgórza oferują idealne
piknikowanie wśród przepięknej roślinności dzikich azalii, ro-
dodendronów. Przejazd autobusem na stację Odawara.
Przelot na stację w Tokio. Zakwaterowanie w hotelu w To-
kio. Lunch: styl zachodni / bez śniadania i bez kolacji. 

DZIEŃ 5: Tokio 
Czas wolny do odlotu. 
Z hotelu przejazd autobusem/autokarem na lotnisko. Wylot
do Warszawy przez jeden z portów europejskich. 

DZIEŃ 6: Tokio- Warszawa
Przylot do Warszawy i zakończenie imprezy.
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Dzień 1: Warszawa – Tokio
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Tokio przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Tokio
Z lotniska Narita przejazd autobusem do hotelu w Tokio. 
Powitanie przez kontrahenta. Czas na odpoczynek. 

Dzień 3: Tokio
Z hotelu przejazd do Wieży telekomunikacyjnej w Tokio,,
która jest największą samonośną żelazną wieżą na świecie,
mierzącą 313 m wysokości, przewyższającą wieżę Eiffla o 13
m. Jej punkt obserwacyjny oferuje spektakularne widoki na
Ginze, Zatokę Tokio, Yokohame i Górę Fuji. Dzisiaj jest to
wieża nadawcza dla 5 stacji radiowych i 9 telewizyjnych.
Pięknie oświetlona w nocy staje się cudowną atrakcją tury-
styczną. Przejazd do Pałacu Cesarskiego, gdzie w północnej
części znajduje się fontanna upamiętniająca małżeństwo Ce-
sarza i Cesarzowej, zaś w części południowej stoi brąz Kosu-
noki Masashige, XIV w samuraja wiernego cesarzowi Prze-
jazd do Akihabara / Ueno, gdzie znajduje się pasaż handlo-
wy Ameyoko i elektroniczne miasto Akihabara z ok. 600
sklepami z różnymi elektronicznymi rzeczami. Przejazd do
Świątyni Asakusa i pasażu handlowego Nakamise, który

znajduje się na 300m od Świątyni Sensoji. Jest to najstarsza
ulica w Japonii. Przejazd do Ginza, największego centrum ze
sklepami oraz restauracjami, a następnie do Galerii pereł Ta-
saki, którą odwiedziło wielu VIP-ów z całego świata podzi-
wiając wszystkie aspekty kulturowe a także ich produkcje.
Zakwaterowanie w hotelu w Tokio. 

Dzień 4: Tokio – Kamakura – Tokio
Z hotelu przejazd na dworzec autobusowy Hamamatsucho,
następnie pociągiem na stację Kamakura i dalej na stację Ha-
se. Piesza wędrówka do Wielkiego Buddy, i do Świątyni Ha-
se Kannon, największej japońskiej drewnianej rzeźby, ukazu-
jącej różne oblicza buddyzmu. 
Lunch. Podróż piesza na stację Hase. Przejazd pociągiem
na stację Kamakura, a następnie piesza wycieczka do
Świątyni Tsurugaoka Hachimangu, dedykowanej cesarzo-
wi Oji, w której znajdują się historyczne zabytki takie jak:
Gigantyczne drzewo Ginko. Piesza wędrówka ulicą Koma-
chi. Krótka przerwa podczas picia słynnej japońskiej zielo-
nej herbaty. Przejście na stację Kamakura i przejazd pocią-
giem na stacje w Tokio. (dojazd ok. 17: 30) Zakwaterowa-
nie w hotelu. Lunch: styl wschodni/ bez śniadania i kola-
cji. 

Dzień 5: Tokio – Nikko - Tokio
Z hotelu przejazd na dworzec kolejowy w Hamamatsucho
i podróż do Świątyni Nikko Toshogu, gdzie znajduje się
rzeźba świętego konia dźwigającego trzy małpy, z których
jedna ma zasłonięte oczy, druga usta, a trzecia uszy. (nie
widzieć zła, nie słyszeć zła, nie mówić zła). Przejazd przez
Irohazaka, krętej drogi z 48 łukami, zaczynającymi się
z Umagaeshi prowadząc przez góry i wschodni brzeg Jezio-

ra Chuzenji. Przejazd nad Jezioro Chuzenji, jeziora o owal-
nym kształcie, otoczonego przez zalesione wzgórza. Słynie
z zadziwiających głębokości – najgłębszy punkt osiąga
161.5m.. Przejazd nad wodospad Kegon, największy wo-
dospad w Japonii mierzącego ok. 96.3 m wysokości. Gene-
ralnie spływa od czerwca do września, ale zimą zamarznię-
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nież ma swój niepowtarzalny urok. Przejazd przez Irohaza-
ka i dotarcie do Ginza, wiodącego miejsca ze sklepami i re-
stauracjami, a następnie do Shinjuku. Zakwaterowanie
w hotelu w Tokio. Lunch: styl japoński, bez śniadania i bez
kolacji. 

Dzień 6: Tokio
Czas wolny na odpoczynek

Dzień 7: Tokio – Góra Fuji – Hakone
Z hotelu przejazd autokarem do Kliko Plaza Hotel Tokio skąd
udamy się dalej autokarem do Fuji Vivitor Center. Następnie
około 30 min podróż autobusem na górę Fuji. Później uda-
my się na lunch w japońskim stylu. Po przepysznym posiłku
przejedziemy do Togendai, skąd kolejką linową przejedzie-
my do Hakone Ropewaay (ok. 20 min). Stamtąd na pieszo
przejdziemy przez dolinę Owakudani. Po powrocie do To-
gendai odbędziemy rejs Łodzią Piratów po jeziorze Ashi.
Transfer do hotelu w Hakone. 

Dzień 8: Hakone – Nagoya – Toba
Z hotelu przejazd na stację Odawara, a następnie lot do (Ko-
dama) Nagoya. Lunch. Przejazd do Zamku Nagoya, zbudo-
wanego przez Ieyasu, pierwszego szoguna Tokugawa. Za-
mek ten słynie ze złotych delfinów na szczycie wieży zamku.
Przejazd do Muzeum Sztuki w Tokugawa, znanego z szero-
kiej kolekcji obrazów, rękodzieł i mieczy. Przejazd na stację
Nagoya, a następnie pociągiem na stację Toba. Przejazd do
międzynarodowego hotelu Toba. Lunch: bufet, bez śniada-
nia i kolacji. 

Dzień 9: Toba – Ise – Kioto
Przejazd z hotelu do Ise Jingu Shrine (Okage Yokocho).
Stamtąd udamy się na lunch w japońskim stylu. Po południu
udamy się do Ama, a następnie na wyspę pereł Mikimoto,
gdzie znajduje się muzeum pereł. Przejazd autobusem na
stację Kintetsu – Uji, a następnie pociągiem na stację Kioto
i zakwaterowanie w hotelu. 

Dzień 10: Kioto – Nara – Kioto 
Przejazd z hotelu do Złotego Pawilonu, położonego o krok
od wzgórza Kinugasa. Przejazd do Zamku Nijo, zawierające-
go ogrom kulturowych skarbów włączając Bramę Chińską
i budynki Drugiego Dworu pochodzące z ery Momoyama
(XVI w). Przejazd do Pałacu Cesarskiego, słynącego z ele-
ganckiej prostoty. Lunch. Zwiedzanie Świątyni Wielkiego
Buddy- Todaija, największy posąg z brązu na świecie. Piesza
wędrówka do Parku Nara, popularnie nazywanego przez
odwiedzających parkiem jeleni, z uwagi a ogromne ilości
tych zwierząt. Są tam także różne gatunki drzew. Przejazd

do Świątyni Kasuga, położonej w lesie tworząc spokojną at-
mosferę. Zakwaterowanie w hotelu w Tokio. Lunch: bufet,
bez śniadania i kolacji. 

Dzień 11: Kioto
Czas wolny na odpoczynek

Dzień 12: Kioto – Takayama
Z hotelu przejazd na stację Kioto, a następnie lot do (Ko-
dama) Nagoya i podróż pociągiem na stację Takayama.
Piesza wędrówka do auli Yataikaikan, która jest aulą fe-
stiwalowych wystaw dekoracyjnych, przechodzących uli-
cami jesienią podczas Święta Takakayama. Przejście do
Muzeum Rękodzieła -Kusakabe Folkcraft i zwiedzanie uli-
cy Kami Sannomachi, obszaru jak gdyby mieszczącego
w sobie 3 miasta włączając: Kami-ichinomachi, Kami-ni-
nomachi, Kami-sannomachi. Zakwaterowanie w hotelu
Hida. 

Dzień 13: Takayama – Shirakawago – Kanazawa
Z hotelu przejazd na lokalne targi poranne w Takayama,
gdzie można nabyć świeże warzywa, w tym warzywa
górskie, owoce, słodycze i inne. Następnie podróż nad
Jezioro Miboro docierając do dawnej rezydencji rodziny
Toyama, reprezentującej styl Gassho. Ma 14 m wysokości
i 4 piętra. Przejazd do Shirakawago/Gassho-Zukuri zwie-
dzając domki zbudowane w stylu Gasshozukuri ze stro-
mymi dachami zapobiegając nagromadzaniu się śniegu.
Podróż do Gokayama, gdzie zobaczymy techniki robienia
japońskiego papieru. Przejazd do hotelu w Kanazawa. 

Dzień 14: Kanazawa – Kioto
Z hotelu przejazd do ogrodu Kenrokuen, jednego z trzech
najpiękniejszych ogrodów Japonii, położonego w centrum
Kanazawa. Pierwotnie był to ogród Lord Maedas, obok
Zamku Kanazawa. Przejazd do Fabryki garncarstwa Kutaniy-
aki i do domu samuraja Nagamachi, małej dzielnicy z wąski-
mi ulicami, gdzie większość domów nadal jest utrzymywa-
nych przez potomków samurajów, ale dom rodziny Nomu-
ra jest otwarty dla ludzi. Przejazd na stacje Kanzawa, a na-
stępnie podróż pociągiem na stację Kioto i zakwaterowanie
w hotelu Kioto. 

Dzień 15: Kioto – Osaka
Czas wolny do odlotu. Z hotelu przejazd na lotnisko Kansai
w Osace. Wylot do Warszawy przez jeden z portów europej-
skich. 

Dzień 16: Osaka – Warszawa
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 

www.konsorcjum.com.pl
99

AZJA92_116.qxd  2009-06-25  00:12  Page 99



Pereł Tasaki, którą odwiedzana była przez wielu VIP-ów z ca-
łego świata. Zakwaterowanie w hotelu w Tokio. 

Dzień 4: Tokio – Nikko – Tokio
Z hotelu przejazd autobusem na dworzec autobusowy Ha-
mamatsucho, a następnie podróż do Świątyni Nikko Tosho-
gu dedykowanej Ieyasu, założycielowi Tokugawa Shoguna-
te. Przejazd przez Irohazaka, krętą drogą z 48 łukami w gó-
rę i w dół. Lunch. Przejazd nad Jezioro Chuzenji, owalnego
jeziora otoczonego zalesionymi wzgórzami. Przejazd nad
Wodospad Kegon, największego wodospadu Japonii mie-
rzącego ok. 96.3m wysokości, spływającego głównie od
czerwca do września. Widok zamarzniętego wodospadu zi-
mą również ma swój niepowtarzalny urok. Przejazd do Gin-
za a następnie do Shinjyuku. (wycieczka dotrze do Ginza
i Shinjyuku ok. 19: 30). Lunch: styl japoński, bez śniadania
i kolacji. 

Dzień 5: Tokio – Mt. Fuji – Hakone
Z hotelu przejazd autokarem do Kliko Plaza Hotel Tokio,
skąd udamy się dalej autokarem do Fuji Visitor Center. Na-
stępnie około 30 min podróż autobusem na górę Fuji. Póź-
niej udamy się na lunch w japońskim stylu. Po przepysznym
posiłku przejedziemy do Togendai, skąd kolejką linową prze-
jedziemy do Hakone Ropewaay (ok. 20 min). Stamtąd na
pieszo przejdziemy przez dolinę Owakudani. Po powrocie
do Togendai odbędziemy rejs Łodzią Piratów po jeziorze
Ashi. Transfer do hotelu w Hakone. 

Dzień 6: Hakone – Takayma
Wyjazd z hotelu ok. 8: 30 i przejazd na stację Odawara,
a następnie lot do (Kodama) Nagoya. Przejazd pociągiem do
Takayama i wycieczka do Yataikaikan Hall, auli przedstawia-
jącej wystawę wielkich unoszących się dekoracji, które prze-
chodzą jesienią ulicami podczas Festiwalu Takakayama. Pie-
sza wycieczka do Muzeum Rękodzieł Kusakabe Folkcraft,
a następnie przejście na ulicę Kami Sannomachi, kolokwial-
nie nazywanej ulicą Sanmachi (ulica trzech miast), gdyż ob-
szar ten składa się z trzech miast obejmując Kami-ichinom-
achi, Kami-ninomachi i Kami-sannomachi. Obszar ten poło-
żony jest po zachodniej stronie Rzeki Miyagawa. Stwarza at-
mosferę społeczeństwa samurajów, z uwagi na tradycjonal-
ne domy i budynki z tamtych czasów.Nocleg w hotelu Hida. 

Dzień 7: Takayama – Shirakawago – Kanazawa
Z hotelu przejazd autobusem na targ w Takayama, gdzie
można nabyć świeże warzywa, owoce, a także warzywa
górskie. Przejazd autobusem nad Jezioro Miboro, a następ-
nie wizyta w dawnej rodzinnej rezydencji Toyama (Former
Toyama Family Residence), która została zaprojektowana ja-
ko szczególnie ważny atut narodowy w 1971 r. Reprezentu-
je styl Gassho. Ma 14m wysokości i 4 pietra. Przejazd auto-
busem do Shirakawago/Gassho-Zukuri, gdzie znajdują się
domki w stylu „Gasshozukuri” ze stromymi dachami, które

mają chronić przed śniegiem. Przejazd do Gokayama, gdzie
doświadczymy sztuki robienia japońskiego papieru, który
obecnie można robić ręcznie i na maszynach. Przejazd do
hotelu w Kanazawa. 

Dzień 8: Kanazawa – Kioto
Z hotelu przejazd do Ogrodu Kenrokuen, który znajduję się
w centrum Kanazawa. Uznawany jest za jeden z trzech
przepięknych ogrodów w Japonii. Pierwotnie był to dawny
ogród rezydencji Lorda Maeda obok Zamku Kanazawa.
Znajdują się tam przeróżne wzgórza, strumyki, małe stawy,
a także możesz cieszyć się widokiem sezonowej roślinności.
Następnie przejazd do fabryki Kutaniyaki Pottery Kiln, gdzie
można zobaczyć wyroby garncarskie z glinki kaolinowej, od-
krytej w XVII w. Podróż do domu Nagamaschi Samurai, wą-
skiej dzielnicy domków samurai. Większość tych domków
jest wciąż utrzymywana przez potomków samurajów, ale
dom rodziny Nomura jest otwarty dla ludzi. 
Przejazd na stację Kanazawa, a następnie przejazd pocią-
giem na stację Kyoto i podróż do hotelu w Kioto (ok. 07: 00) 

Dzień 9: Kioto
Z hotelu przejazd do Złotego Pawilonu, położonego o krok
od wzgórza Kinugasa. Jest to słynna konstrukcja z okresu
Muromachi. Drugi właściciel Yoshimitsu Ashikaga, trzeci
szogun, naprawił ją i spędził tam ostatnią część swojego
życia. Po przejęciu tej willi przez jego syna stała się ona
Świątynią Buddyjską, która spłonęła w 1950, a następnie
została zrekonstruowana w 1955. Przejazd do Zamku Ni-
jo, rezydencji Kyoto Tokugawy Ieyasu. W Zamku tym znaj-
duje się wiele kulturowych skarbów włączając Bramę Chiń-
ską, Drugi Dwór z ery Momoyama (XVI w). Przejazd do Pa-
łacu Cesarskiego w Kioto, który słynie z eleganckiej prosto-
ty i był uznawany za Pałac Cesarski do czasu przeniesienia
stolicy do Tokyo po renowacji Meiji. Lunch. Przejazd auto-
busem Kioto. Ogród znajdujący się za świątynią słynie
z wodnych lilii, róż, azalii, klonów oraz z drzew wiśnio-
wych. Podróż do Świątyni Sanjusangendo, w którym znaj-
duje się 1,030 posągów buddyjskich, a następnie do Świą-
tyni Heian, dedykowanej Cesarzowi Kammu oraz Cesarzo-
wi Komei, ostatniemu cesarzowi Przejazd do Świątyni Kiy-
omizu, z której można oglądać przepiękne widoki panora-
my Kioto. Szeroka weranda, z której oglądana jest panora-
ma Kioto wydaje się jakby wisiała w powietrzu. Przejazd do
Hotelu Kioto. 
Lunch: bufet, bez śniadania i bez kolacji. 

Dzień 10: Kioto – Osaka
Czas wolny do odlotu. Z hotelu przejazd na lotnisko Kansai
w Osace. Wylot do Warszawy przez jeden z portów europej-
skich. 

DZIEŃ 11: Osaka – Warszawa
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 

Dzień 1: Warszawa
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Tokio przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Tokio
Z lotniska Narita przejazd do hotelu. Powitanie przez kon-
trahenta. Czas na odpoczynek

Dzień 3: Tokio
Z hotelu podróż na dworzec autobusowy Hamamatsucho,
a następnie podróż do Wieży Telekomunikacyjnej w Tokio,
najwyższej samonośnej, żelaznej wieży na świecie, dającej
spektakularne widoki na Ginza. Dzisiaj jest to wieża
nadawcza dla 5 stacji radiowych i 9 telewizyjnych. Przejazd
do Pałacu Cesarskiego oraz Centrum handlowego Amey-
oko i Elektronicznego miasta Akihabara, które zawiera 600
sklepów z elektronicznymi produktami. Przejazd do Świą-
tyni Asakusa Kannon i pasażu Handlowego Nakamise, któ-
ry jest na 300m od Świątyni Sensoji. Jest to najstarsza ulica
Japonii. Przejazd autobusem do Ginza. Dotarcie do Galerii
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Tokyo Shodo Kyouiku Kai to międzynarodowa grupa szkole-
niowa, która istnieje od 1918 roku. Jej celem jest szerzenie
sztuki kaligrafii za pomocą interaktywnych lekcji. Wykwalifi-
kowani instruktorzy zapewnią nawet początkującym
uczniom możliwość poznania i napawania się pięknem ja-
pońskiej kaligrafii. 

Program wycieczki: 
Spotkanie na dworcu autobusowym Hamamatsucho, skąd
pociągiem udamy się na stację Yoyogi. Drogę do Tokyo Sho-

gei Gakuen pokonamy na pieszo. Lekcje kaligrafii trwają 90
minut i obejmują: wykład na temat etykiety japońskiej kali-
grafii, opis narzędzi i wyjaśnienie sposobu ich używania, po-
kaz instruktora, ćwiczenia (pisanie liter, doświadczenie sku-
pienia i koncentracji na pisaniu, przy użyciu jednej kartki pa-
pieru). Po lekcji powrót do stacji Yoyogi. 

Uwagi: 
- Cena zawiera opiekę anglojęzycznego przewodnika. 
- Prosimy o odpowiednie ubranie, gdyż tusz pozostawia plamy na ubra-

niach. 
- Dzieci poniżej 6 roku życia nie mogą brać udziału w programie. 
'- Grupa podróżuje transportem publicznym

Cena ok. 120 USD/ Osoba dorosła i 100 USD/ dziecko 6-11 lat

Poznaj serce Japonii poprzez ceremonię Ikebany, Parzenia
Herbaty oraz ubierania Kimona. 

Poznaj na własnej skórze trzy wspaniałe japońskie tradycje:
sposób układania kwiatów (Ikebana), ubierania kimona oraz
ceremonia parzenia herbaty podczas półdniowej wycieczki.
Uczestnicy odbędą lekcje w szkole kwiatów Sogetsu - jednej
z trzech najważniejszych w Japonii. Ponadto będą mieli
okazje założenia tradycyjnego kimona, w którym wezmą
udział w ceremonii parzenia herbaty. 

Plan:
Spotkanie na dworcu autobusowym Hamamatsucho, skąd
pociągiem, a następnie na pieszo udamy się do Sogetsu
Kaikan. O godzinie 14.15 odbędzie się lekcja układania
kwiatów, następnie wycieczka po szkole lub zakupy. O
godzinie 15.30 rozpocznie się ubieranie kimon, aby o 16.00

wziąć udział ceremonii parzenia herbaty. Podczas niej
poznamy etykietę oraz reguły jak należy pić herbatę. Po
ceremonii zmiana ubrań oraz powrót.

Uwagi:
- Wycieczka organizowana przy min. 2 osobach.
- Kimono zakładane będzie na ubranie, wiec zaleca się założenie czegoś z

prostym kołnierzykiem (np. t-shirt)
- Przy rezerwacji prosimy o podanie swojej płci oraz wzrostu, co jest

niezbędne do przygotowania kimona.
- Jeśli sala w japońskim stylu nie będzie dostępna w szkole, zajęcia odbędą

się w Sali zastępczej.
- Lekcje Ikebany, ubierania kimona i parzenia herbaty prowadzone są przez

specjalistów.
- Nauczyciele mówią po japońsku, ale przez cały dzień angielskojęzyczny

przewodnik będzie tłumaczył lekcje.
- Grupa podróżuje transportem publicznym.
- Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą brać udziału w tym programie.

Cena ok. 220 USD/osoba
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Ceremonia Parzenia Herbaty, Ikebana oraz Kimono. 

Program wycieczki: 
Spotkanie na dworcu autobusowym Hamamatsucho. Prze-
jazd pociągiem do Fukui Minami Aoyama, gdzie przebierze-
my się w tradycyjne kimona. Następnie autobusem udamy
się na ceremonię parzenia herbaty. Po ceremonii piesza wy-
cieczka po Omotesandso. Powrót autobusem do Fukui Mi-
nami Aoyama. Zmiana ubrań oraz zakończenie programu. 
Uwagi: 
- Przy rezerwacji prosimy o podanie wzrostu i rozmiaru obuwia. 
'- Obsługa anglojęzycznego przewodnika
- Dzieci poniżej 12 roku życia nie mogą brać udziału w programie. 

Cena 
ok. 180 USD/Osoba

Ceremonia parzenia herbaty i wycieczka po Harajuku

Kaligrafia – piękno pisania
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Program wycieczki:
Zbiórka na dworcu Hamamatsucho, skąd pociągiem udamy
się na stację Tokyo. Następnie superszybkim pociągiem
pojedziemy na stację Nagoja, a później zwykłym pociągiem
na stację Toyotashi. Ze stacji udamy się autobusem do hali
pokazowej Toyota Kaikan i do Fabryki aut Toyota. Po
zwiedzaniu lunch w formie bufetu. Przejdziemy na pieszo na
stację Toyotashi i pociągami udamy się z powrotem na
stacje Tokyo. Zakończenie programu.

Uwagi:
- Opieka angielskojęzycznego przewodnika.
- Dzieci poniżej 12 lat bez opieki dorosłego, osoby pod wpływem alkoholu,

osoby w butach na obcasie wyższym niż 5 cm lub w sandałach nie mogą
wejść do fabryki.

- Fotografowanie, filmowanie i palenie są zabronione.
- Program może zostać odwołany lub zmieniony przez zarząd firmy Toyota.

Cena ok. 500 USD/ Osoba dorosła i 400 USD/ dziecko 6-11 lat

JAPONIA
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Shunkaen Bonsai Muzeum to muzeum, które w swoich
zbiorach posiada niezliczoną ilość okazów Bonsai, niektóre
liczą nawet po 1500 lat. Drzewka znajdują się w naturalnym
i zarówno niesamowitym otoczeniu w japońskim stylu.
Również kolekcja donic zachwyca swoją różnorodnością i
pięknem. W muzeum jest także możliwość smakowania
tradycyjnej herbaty.

Program wycieczki:
Przejazd z dworca Hamamatsucho do Muzeum Bonsai
Shunkaen, a następnie do japońskich ogrodów Hama-rikyu.

Po zwiedzaniu powrót do Hamamatsucho oraz transfer
powrotny do hotelu.

Uwagi:
- Wycieczka organizowana przy min. 2 osobach.
- Opieka angielskojęzycznego przewodnika.

Cena ok. 75 USD/ Osoba dorosła i 55 USD/ dziecko 6-11 lat

Wizyta w Fabryce Toyoty

Program wycieczki: 
Spotkanie na dworcu Hamamatsucho, skąd autobusem po-
jedziemy do Muzeum Bonsai Shunkaen. Następnie udamy
się do ogrodów japońskich Hama-rikyu. Po zwiedzaniu au-
tokarem udamy się do portu, gdzie zaczniemy rejs na łodzi
Yokatabune. Na pokładzie statku zjemy wspaniała kolację.
Po rejsie transfer do hotelu. 

Uwagi: 
- Wycieczka organizowana przy min. 2 osobach. 
- Opieka angielskojęzycznego przewodnika. 
'- Do obiadu serwowane są nielimitowane napoje (piwo, drinki, napoje, sa-

ke, whisky). 
- Na łodzi nie są dostępne krzesła. Obiad odbywa się w tradycyjnej japoń-

skiej formie, na poduszkach. 
Cena min. 200 USD/ Osoba dorosła i 185 USD/ dziecko 6-11 lat

Wizyta w Muzeum Bonsai oraz rejs łodzią Yakatabune.

Świat Bonsai!
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Wspaniała możliwość przymierzenia tradycyjnego japoń-
skiego kimona oraz uwiecznienie tego fascynującego mo-
mentu na zdjęciach. 

Program wycieczki: 
Transfer z hotelu do Tokyo Grand Plaza. Wybór i przymiarka
ubrań, porada stylisty, makijaż i fryzjer. Sesja zdjęciowa w stu-
diu. Wybór 20 zdjęć, a następnie transfer powrotny do hotelu. 

Uwagi: 
- Cena zawiera wszystkie transfery, stroje, makijaż, fryzury, 20 zdjęć nagra-

nych na płytę CD. 
- Prosimy o podanie przy rezerwacji swojego wzrostu oraz rozmiaru obuwia. 

Cena 
ok. 800 USD/osoba

Podczas programu, uczestnicy będą
mieli możliwość poczucia się jak wo-
jownicy Ninja lub samuraje, poprzez
przymierzanie historycznych strojów
oraz charakterystycznej broni używa-
nej przez wojowników. 

Program wycieczki: 
Przejazd pociągiem ze stacji Hama-
matsucho do stacji Ikebukuro, skąd na
pieszo przejdziemy do Keizankai Dojo.
Na miejscu przez około dwie godziny
będziemy mogli przymierzać różne
kostiumy, podziwiać broń wojowni-
ków, słuchać opowieści o nich i ich hi-
storii. Nastepnie powrót na stację Ike-
bukuro. 

Uwagi: 
- Opieka anglojęzycznego przewodnika. 
- Sugerujemy zabranie wygodnych ubrań i bu-

tów
- Przy rezerwacji prosimy o podanie czy uczest-

nik chce założyć kostium Ninja czy samuraja. 
- Strój samuraja zaprojektowany jest na japoń-

ską sylwetkę. Osoby poniżej 140 cm lub po-
wyżej 180 cm wzrostu, bądź z obwodem
w pasie większym niż 100 cm nie będą miały
możliwości założenia ich. 

- Dzieci poniżej 6 roku życia nie mogą brać
udziału w programie. 

- Prosimy o zabranie ze sobą pary skarpetek,
ręcznika i wody mineralnej. 

- Grupa korzysta ze środków publicznego trans-
portu. 

Cena ok. 180 USD/ Osoba
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Zostań samurajem lub wojownikiem ninja!!!

Profesjonalny nauczyciel powie jak przyrządzić własne Sushi,
które następnie będziesz mógł zjeść na lunch. 

Program wycieczki: 
Spotkanie na dworcu Hamamatsusho. Pieszo przejdziemy
na stację Daimon, skąd pociągiem przejedziemy na stację
Tsukiji Shijo znajdującą się przy Targu Rybnym Tsukiji Outer.
Przejście przez rynek do Tsukiji Kiyomura do Tsukiji Kiyomu-
ra Sushi Zammai, gdzie nauczymy się przyrządzać Sushi.

Lekcja potrwa ok. 180 min. Po kursie pieszo udamy się na
stację Tsukiji, skąd każdy indywidualnie pokieruje się do swo-
jego hotelu (przewodnik wytłumaczy drogę). 

Uwagi: 
'- Opieka angielskojęzycznego przewodnika. 
'- Grupa korzysta z publicznego transportu. 

Cena ok. 175 USD/ Osoba dorosła i 150 USD/ dziecko 6-11 lat

Zrób Sushi w Tsukiji 
– na największym targu rybnym na świecie!

Zdjęcia w tradycyjnych
japońskich strojach

Unikalna możliwość uwiecznienia na fotografii ślubu w tra-
dycyjnych japońskich strojach. 

Program wycieczki: 
Ok. godziny 9 przejazd z hotelu do Kyoto Grand Plaza. Na
miejscu przymiarki strojów oraz konsultacje ze stylistą. Pro-
fesjonalne przygotowanie do sesji: fryzjer, makijaż i stylista.
Przejazd do Kamigamo-Jinja, gdzie po modlitwie odbędzie
się pamiątkowa sesja zdjęciowa w plenerze. Powrót do Ky-
oto Grand Plaza. Zmiana ubrań, transfer powrotny do hote-
lu. 

Uwagi: 
- Cena zawiera wszystkie transfery, stroje, makijaż, fryzury, 50 zdjęć nagra-

nych na płytę CD. 
- Prosimy o podanie przy rezerwacji swojego wzrostu oraz rozmiaru obu-

wia. 

Cena ok. 1400 USD/ Osoba 

Zdjęcia ślubne w Kioto
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Trasa: Seul – Jeju – Busan – Daegu – Gyeongju – Haeinsa – Mt. Seoraksan 
– Tokio – Nikko – Góra Fuji – Hakone – Hakone – Kioto – Nara – Hiroszima 
– Osaka

WIELKA WYPRAWA DO KOREI I JAPONII
WYCIECZKA  OBJAZDOWA 18 dni /15 nocy

Dzień 1: Warszawa – Seul
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Seulu przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Seul – Jeju -do (Wyspa) (bez wyżywienia) 
Przylot do Seulu. Następnie przelot wewnętrzny na Wsypę
Jeju. Ta wulkaniczna wyspa została wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Jest lubianą destynacją tury-
styczną w Korei ze względu na zachwycające naturalne wi-
doki i turystyczne atrakcje wewnątrz wyspy. Malownicze
plaże, wodospady, klify i jaskinie połączone z harmonią
i umiarkowaną pogodą czynią Jeju idealnym miejscem dla
turystów. Po przyjeździe do Jeju powitanie przez lokalnego
przewodnika. Następnie udajemy się do Muzeum Jeju Folk-
lore & Natural History z tradycyjnym krytym strzechą dom-
kiem w lokalnym stylu, poza tym przedstawione są tam
miejscowe wyroby rękodzieła, folklor, flora. Następnie prze-
jazd do Skały Yongduam. Yongduam Rock to skały wulka-
niczne utworzone podczas erupcji 2 miliony lat temu, o wy-
sokości 10 m i 30 m długości, nazwa pochodzi od ich kształ-
tu – głowy smoka (Yong). Fakultatywnie z Pony Show (koszt
min. 13 USD/ Osoba). Zakwaterowanie w hotelu Jeju Lotte
(super deluxe) lub o takim samym standardzie. 

Dzień 3: Jeju (śniadanie, lunch) 
Śniadanie w hotelu. Następnie transfer do Skał Jusangjeolli

(w kształcie złączonych kolumn) na wybrzeżu Depo. Jest to
spektakularny 2-kilometrowy odcinek wybrzeża ze skalnymi
kolumnami w kształcie heksagonalnym, z dziwacznymi for-
macjami będącymi efektem szybkiego ochładzania lawy. Na-
stępnie zobaczymy wybrzeże Yongneori (głowa smoka) –
przymorska promenada strzelistych klifów. W czasie szczytu
sezonu może być zamknięte dla zwiedzających, w związku
z czym będzie można zobaczyć Sangbanggulsa, naturalną
jaskinię wychodzącą na ocean – widok z niej jest fantastycz-
ny. Nastepnie wizyta w duchowym ogrodzie Bunjae Artpia,
jest to największy na świecie ogród botaniczny, który bogaty
jest zarówno w 300-letnie drzewa jak i 30-letnie młodniki za-
wierające drzewa klonowe, sosny i ponad 100 rodzajów
rzadkich drzew. Jest tam również 10 tys. egzotycznych kwia-
tów, orchidei i innych różnorodnych krzewów i roślin tworzą-
cych unikalną harmonię krajobrazu. Fakultatywnie: rejs (koszt
min. 17 USD/ Osoba). Można podziwiać zapierające dech
w piersi krajobrazy zarówno pod, jak i nad wodą m. in. Wo-
dospad Cheonjiyeon – nazwany „Basenem Boga” składa się
z 3 części: rzadkich roślin, jaskini na wschodzie i wodospadu.
Woda z pierwszego wodospadu przepływa do drugiego wo-
dospadu, a ta z kolei do trzeciego, skąd wpływa do morza.
Nastepnie udajemy się do Yakchunsa – największej świątyni
w Azji z 18-tonowym dzwonem. Świątynia jest dobrze zna-
na nie tylko wyznawcom buddyzmu, ale także turystom mo-
dlących się za spełnienie swoich intencji. Powrót do hotelu Je-
ju Lotte (super deluxe) lub o takim samym standardzie. 

Dzień 4: Jeju – Busan – Daegu (śniadanie, lunch) 
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd Tajemnicza Drogą
(Droga Tokkaebi) – droga, na której samochody podjeżdża-
ją pod górę z wyłączonym silnikiem i włączonym neutral-
nym biegiem. Następnie transfer i zwiedzanie fabryki amety-
stu, zakupy w centrum handlowym. Przejazd do Jaskini
Manjanggul. Jest to najpiękniejszy tunel utworzony z lawy,
tworzący naturalny pomnik, uformowany z lawy wyrzuconej
na powierzchnię z ogromnej głębokości, tunel posiada we-
wnątrz różnorodne interesujące formy. Zobaczymy również

Seobjikoji – położone na końcu wschodniego wybrzeża Jeju
zielone pola bez jakiegokolwiek drzewa, rozpostarte pomię-
dzy klifem i skałami. Wzdłuż drogi do latarni morskiej są ka-
mienne ściany blokujące wiatr. Po południu transfer na Mię-
dzynarodowe Lotnisko Jeju i przelot do Busan (lotnisko Gim-
hae), po przyjeździe spotkanie z przewodnikiem i przejazd
do Miasta Daegu (godzina jazdy). Daegu jest jednym z naj-
większych miast w Korei, głównie otoczonym przez góry.
Jest to miejsce znane również ze smacznych jabłek, ziół i tra-
dycyjnych tkanin. Zakwaterowanie w hotelu Inter-Burgo (su-
per deluxe) lub o takim samym standardzie. 

Dzień 5: Daegu – Gyeongju – Haeinsa (śniadanie,
lunch) 
Śniadanie w hotelu. Przejazd busem albo vanem do Gyeon-
gju do Muzeum bez ścian. W 57 roku n. e. kiedy to Juliusz
Cezar podporządkowywał sobie Gaul, Daegu stało się stoli-
cą dynastii Silla. Gyeongju gromadzi ogromną liczbę dzie-
dzictwa historycznego. Jego historyczny dystrykt położony
wzdłuż Świątyni Bulguksa i Groty Seokguram został uznany
jako Światowe Dziedzictwo UNESCO. Grota Seokguram to
zbudowana z granitu kamienna świątynia, położona jest na
szczycie góry Toham. Wewnątrz okrągłego hallu znajduje
się posąg Bonjon, Bodhi-Sattava i jego uczniów. Świątynia
została zbudowana po to, aby chronić te posągi. Natomiast
piękno Świątynii Bulguksa powoduje, że fascynuje i zadziwia
wszystkich odwiedzających z całego świata. Później przejazd
do Parku Narodowego Gayasasn. Zakwaterowanie w hote-
lu Haeinsa lub o takim samym standardzie. 

Dzień 6: Haeinsa – Adong – Miasto Gangneung (śnia-
danie, lunch) 
Po wymeldowaniu, przejazd do świątyni Haeinsa w Parku
Narodowym Gayasan. Świątynia Haeinsa została zbudowa-
na przez króla Ae-Jang z dynastii Silla (802 r.), powstała
w celu odparcia inwazji Armii Mongolskiej przy wsparciu
Buddy. Jest dobrze znana z mieszczącego się w niej skarbu
„Tripitaka Koreana”, składającego się z 81341 nadrukowa-
nych drewnianych bloczków (buddyjskie skrypty). Potem
transfer do wioski Andong Hahoe, w której chroniona jest
architektura mieszkaniowa i struktura wiejska z czasów dy-
nastii Joseon. Wioska ta nie została zupełnie opuszczona,
w dalszym ciągu mieszkają tu ludzie. Wioska Hahoe została
rozsławiona dzięki wizycie królowej Elżbiety II. Nastepnie
transfer do Gangneung oferującego tradycyjna kulturę
i piękno Morza Wschodniego. Zakwaterowanie w hotelu
Hyundai Gyeongpodae położonym tuz przy plaży lub o ta-
kim samym standardzie. Nocleg. 

Dzień 7: Gangneung – Mt. Seoraksan – Seul (śniadanie,
lunch) 
Po śniadaniu udajemy się do Parku Narodowego Seoraksan,
gdzie górskie szczyty przebijają się przez chmury, przez do-
liny przepływają rwące strumienie, a zapierające dech
w piersiach widoki powodują, że park ten jest najpopular-
niejszy w Korei. W związku z odkryciem tu wielu rzadkich
gatunków, UNESCO uczyniło ten park w 1982 roku Rezer-
watem Biosfery. Następnie odwiedzimy Sinheungsa położo-
ne w Górach Serak, które jest starożytna świątynią zbudo-
waną przez mnicha Jajangyulsa. Gwongeumseong jest czę-
ścią ruin zamku położonego na stromych zboczach Góry
Dol w Parku Narodowym Seoraksan. Po zwiedzaniu parku,
przejeżdżamy do Seulu. Zakwaterowanie w hotelu Koreana
położonym w samym centrum Seulu lub o takim samym
standardzie. 
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Dzień 8: Seul – Suwon – Seul (śniadanie, lunch) 
Po śniadaniu przejeżdżamy przez Cheongwadae (rezydencję
prezydenta), Królewską Świątynie Jongmyo – miejsce kultu
króla z dynastii Joseon, dobrze znana z tradycyjnych zwycza-
jów, muzyki pochodzącej sprzed 600 lat. Wizyta w Pałacu
Changdeokgung – główny budynek po 9-tym królu z dyna-
stii Joseon, Seongjong, gdzie wielu królów używało pałac ja-
ko miejsce zamieszkania i pracy. Składa się z budynków re-
zydencjonalnych rodziny królewskiej i tylnego ogrodu, który
został utrzymany w niezmienionej formie. Przejazd do For-
tecy Hwaseong położonej w Suwon, w prowincji Gyeonggi-
-do, ok. 1,5 godziny drogi z Seulu. Została zbudowana
przez króla Jeongjo z dynastii Joseon w 1796 roku. Cieka-
wostką na temat fortecy jest fakt, iż została zaplanowana
i zbudowana zgodnie z naukami ścisłymi. Użyto kamieni
i cegieł, ciężkie materiały były wciągane na wyższe kondy-
gnacje dzięki specjalnej windzie, co skróciło czas budowy,
było to pionierskie osiągnięcie jak na tamte czasy. Następnie
powrót do Seulu i zakwaterowanie w hotelu Koreana lub
o takim samym standardzie. Fakultatywnie z wieczornej wy-
cieczki na Tradycyjne Przedstawienie -koszt min. 35 USD/
osoba, Przedstawiene NANTA – koszt min. 50 USD/ osoba. 

Dzień 9: Seul – Tokio (bez wyżywienia) 
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i wylot do Japonii
do Tokio. Przylot do Tokio, a następnie przejazd autobusem
do hotelu w Tokio (3 *). Przywitanie przez kontrahenta. Za-
kwaterowanie. Czas na wypoczynek. 

Dzień 10: Tokio (lunch) 
Z hotelu przejazd autobusem na dworzec autobusowy w Ha-
mamatsucho, a następnie podróż do Świątyni Meiji Shinto
dedykowanej Cesarzowi Meiji oraz jego żonie, Cesarzowej
Dowager Shoken. Świątynia została zbudowana w 1920, za-
wiera 3 obszary: Naien (wewnętrzny teren), w centrum bu-
dynku The Gaien (zewnętrzny teren) włączając obiekty spor-
towe, Galeria pamiątkowa obrazów Meiji. (Meiji Memorial
Picture Gallery). Świątynia rozprzestrzenia się na ponad
700.000m 2 obszaru pokrytego lasem (120.000 drzew – 365
gatunków). Przejazd autobusem do National Diet Building
stojącego na wzgórzach Kasumigaseki, jest to wielka 4 piętro-
wa konstrukcja mierząca 65,5 m wysokości, tworząc dobrze
znaną wieżę centralna. Budowana ok. 18 lat i ukończona
w 1936. Po prawej stronie znajduje się Dom dla Radców (Ho-
use of Councillors) zaś po lewej stronie Dom dla Reprezentan-
tów (House of Representative). Przejazd do Ogrodu Pałacu
Cesarskiego ze słynną fontanną upamiętniającą małżeństwo
Cesarza i Cesarzowej, natomiast w południowej części znajdu-
je się brąz Kusunoki Masaschige, XIV w samuraja, wiernego
cesarzowi. Przejazd do Świątyni Asakusa oraz Pasażu Handlo-
wego Nakamise, który znajduje się na 300m od Świątyni Sen-
soji. Jest to najstarszy pasaż handlowy w Japonii. Następnie
przejazd na rejs Zatoką „Symphony”. Możesz cieszyć się rej-
sem na Symphony Classica lub Modernie, zaczynając z Hino-
de Pier, przepływając pod mostem tęczowym (Rainbow Brid-

ge) i przez Odaiwa, Muzeum Nauki Morskiej (Museum of Ma-
ritime Science) oraz terminal Shinagawa. Classica szczyci się
wspaniałą strukturą i modernizacją. Wnętrze Moderany ma
niepowtarzalną atmosferę. Obie znajdują się w przepięknej
scenerii Zatoki Tokio. Przejazd autokarem do Odaiba Area.
Park Odaiba jest popularnym miejscem na romantyczne spa-
cery. Wschód słońca nad tęczowym mostem (Rainbow Brid-
ge) odbiera dech w piersiach. Decks jest wspaniałym miejscem
dla młodych ludzi, by wybrać się do modnych sklepów, re-
stauracji i Joypolis. Joypolis jest wirtualnym pokojem gier, znaj-
duje się tam również park zabaw zaprojektowany przez SE-
GA. Przejazd na dworzec Hamamatsucho. Podróż do hotelu. 

Dzień 11: Tokio - Nikko - Tokio (lunch) 
Z hotelu przejazd na dworzec autobusowy Hamamatsucho
i podróż do Świątyni Nikko Toshogu dedykowanej Ieyasu,
założycielowi Tokugawa Shogunate, ukończona przez Ie-
mitsu, trzeciego shoguna Tokugawa w 1636. Na tablicy
znajdującej się powyżej stajni dla świętych koni dźwigają-
cych rzeźby trzech małp, z których jedna ma zasłonięte oczy,
kolejna usta, a ostatnia uszy, są słowa: „Nie wiedzieć zła, nie
mówić zła, nie słyszeć zła”. Japończycy mają powiedzenie:
Nie mów Kekko (wspaniale) bez Nikko. Powiedzenie to wy-
wodzi się z tego że Świątynia Toshogu zlokalizowana jest
w Nikko. Przejazd autobusem przez Irohazaka, krętej drogi
zaczynającej się od Umagaeshi, prowadząc przez góry do
wschodnich wybrzeży Jeziora Chuzenji. Obejmuje wspinacz-
kę w górę drogi i w dół, ze wszystkimi 48 łukami. Przejazd
na lunch a następnie podróż na Jezioro Chuzenji uformowa-
nego z naturalnej lawy z krateru Góry Nanatai. Jezioro ma
kształt owalny i otoczony jest przez zalesione wzgórza. Jest
znany z ogromnych głębokości najgłębsze miejsce osiąga
161,5m. Temperatura latem czasami przekracza 25 stopni.
Jest to popularny letni resort. Jezioro to obfituje z różne ry-
by tj.: pstrągi i karpie. Wędkowanie, żeglarstwo, pływanie
łodzią są ulubionymi sportami na jeziorze wśród mężczyzn
jak i kobiet w każdym wieku. Przejazd autobusem nad wo-
dospad Kegon, który jest jednym z największych wodospa-
dów w Japonii, mierzący ok. 96.3m wysokości. Przepaść zo-
stała uformowana przez erupcję Mt. Nantai. Generalnie,
wodospad spływa cały od czerwca do września i zatrzymu-
je się pomiędzy grudniem a kwietniem. Widok zamarznięte-
go wodospadu zimą również robi wrażenie. Przejazd przez
Irohazaka, a następnie podróż autobusem do Ginza i Shin-
jyuku. Lunch: styl japoński, bez śniadania i bez kolacji

Dzień 12: Tokio- Mt. Fuji- Hakone (lunch) 
Z hotelu przejazd autokarem do Kliko Plaza Hotel Tokio, skąd
udamy się dalej autokarem do Fuji Vivitor Center. Następnie oko-
ło 30 min podróż autobusem na górę Fuji. Później udamy się na
lunch w japońskim stylu. Po przepysznym posiłku przejedziemy
do Togendai, skąd kolejką linową przejedziemy do Hakone Ro-
pewaay (ok. 20 min). Stamtąd na pieszo przejdziemy przez do-
linę Owakudani. Po powrocie do Togendai odbędziemy rejs Ło-
dzią Piratów po jeziorze Ashi. Transfer do hotelu w Hakone. 
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Dzień 13: Hakone- Kioto- Nara- Kioto (lunch) 
Z hotelu ok. 8: 30 przejazd autobusem na stację Odawara a na-
stępnie przelot do (Kodama) Kioto. Lunch. Przejazd autobusem
do Świątyni Todaiji z Wielkim Buddą, piesza wycieczka do Parku
Nara, popularnie nazywanego przez odwiedzających parkiem je-
leni. Przejazd do Świątyni Kasuga. Przejazd do hotelu w Kioto
Lunch: bufet, bez śniadania i bez kolacji. 

Dzień 14: Kioto (lunch) 
Z hotelu przejazd autobusem do Złotego Pawilonu a następnie
do Zamku Nijo. Zwiedzanie Pałacu Cesarskiego Kioto. Lunch.
Przejazd do Świątyni Sanjusangendo, która jest narodowym
skarbem z 1,030 stojącymi posągami Buddy w głównym holu.
Świątynie wzięła swoją nazwę z 33 przestrzeni pomiędzy filara-
mi z przodu głównego. Dla buddyzmu liczba 33 symbolizuje coś
ważnego ponieważ Bbodhisattava Kannon jest ucieleśnieniem
33 różnych kształtów misji miłosierdzia. Przejazd do Świątyni
Heian, znanej konstrukcji dedykowanej Cesarzowi Kammu, zało-
życielowi Kioto oraz Cesarzowi Komei, ostatni cesarz w Kioto.
Została zbudowana by upamiętnić 1, 100 rocznicę utworzenia
Kioto w 1895. Przejazd do Świątyni Kiyomizu, zbudowanej
w 1633, z której rozpościera się piękny widok panoramy Kioto.
Jej weranda wydaje się jak gdyby wisiała w powietrzu. Przejazd
do hotelu w Tokio. Lunch: bufet, bez śniadania i kolacji. 

Dzień 15: Kioto- Hiroszima- Kioto (bez wyżywienia) 
Z hotelu przejazd autobusem do Kioto a następnie przelot do
(Nozomi) Hiroszima. Przejazd autobusem do Miyajimagiuchi,
a następnie rejs na wyspę Miyajima /zwiedzanie Świątyni Itsuku-
shima. Rejs do Miyajimaguchi. Przejazd do Peace Memorial Park
/ A Bomb Dome, który został zbudowany przez Hiroszimę, pierw-
sze miasto, które przeżyło bombardowanie atomowe, jako sym-
bol wiecznego pokoju. Przejazd na stację Hiroszima i lot do (No-
zomi) Kioto, a następnie zakwaterowanie w hotelu ok. 22: 30. 

Dzień 16: Kioto (bez wyżywienia) 
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie miasta. 

Dzień 17: Osaka (bez wyżywienia) 
Czas wolny do odlotu. (czas odlotu jest ogłaszany w hotelu na
dzień przed odlotem). Z hotelu przejazd na lotnisko Kansas
w Osace. Wylot do Warszawy przez jeden z portów europejskich. 

Dzień 18: Osaka- Warszawa 
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy. 

Cena zawiera: zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych podczas zwiedza-
nia Korei i Japonii (hotele 4 * w Korei i 3 * w Japonii), wszystkie wymagane
transfery w tym przeloty wewnętrzne Seul – Jeju – Busan (w Korei), wyżywienie
w Korei: śniadania w hotelach i lunche w lokalnych restauracjach, wyżywienie
w Japonii: lunche według programu, bilety wstępów do zwiedzanych obiek-
tów, opieka anglojęzycznych przewodników podczas zwiedzania, opiekę pol-
skiego pilota przy grupie min. 10 osób, ubezpieczenie KL, NW, bagaż. 

Cena nie zawiera: biletu lotniczego Warszawa- Seul/ Osaka- Warszawa w ce-
nie min. 3250 PLN/ osoba dorosła, 2700 PLN/dziecko 2 – 12 lat, przelotu we-
wnętrznego na trasie Seul/ Tokio w cenie min. 1100 zł/ Osoba, wyżywienia nie
wymienionego w programie, wycieczek fakultatywnych, obligatoryjnych na-
piwków w Korei (10 usd / dzień/osoba), wydatków własnych. 

Uwagi: 
1) Wycieczki rozpoczynają się tylko we czwartki. Zalecamy przybycie do Korei
przynajmniej jeden dzień przed rozpoczęciem wycieczki. 

2) Cena przelotu została podana w najniższej taryfie obowiązującej na przelot
w okresie ważności powyższej taryfy. W przypadku niedostępności tej taryfy ist-
nieje możliwość rezerwacji biletu w innej wyższej – za odpowiednią dopłatą. 
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Stolica: 
Seul

Waluta: 
won (KRW); 1 USD = ok. 920 KRW (z dn. 23.01.2009) 

Język urzędowy: 
koreański

Wiza, przepisy wjazdowe 
Polscy obywatele nie muszą mieć wiz przy wyjazdach do Re-
publiki Korei na okres do 90 dni. Nie dotyczy to przyjazdów
w celu podjęcia pracy lub gdy planowany czas pobytu prze-
kracza 90 dni. W takich przypadkach należy uzyskać wizę
w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsu-
larnym Republiki Korei. Przy wjeździe trzeba okazać ważny
paszport oraz wypełnioną kartę przekroczenia granicy (do-
stępna na pokładzie samolotu lub na lotnisku). Urzędnik
imigracyjny może zapytać o cel podróży, prosić o wskazanie
źródeł finansowania (jeżeli nie wynika to z przedstawionych
dokumentów) czy o okazanie biletu powrotnego. Nie jest
wymagane posiadanie określonej kwoty pieniędzy na dzień
pobytu. W przypadku wyjazdów turystycznych nie ma moż-
liwości przedłużenia pobytu. Osoby, które chcą przedłużyć
pobyt ponad 90 dni, muszą opuścić Republikę Korei, a na-
stępnie ponownie wjechać na 90 dni lub aplikować za gra-
nicą o wizę długoterminową. 

Przepisy celne 
Niedozwolone jest wwożenie na terytorium Korei produk-
tów rolnych i spożywczych. Co się tyczy wwożenia środków
płatniczych – należy zadeklarować kwoty przekraczające 10
tys. USD. Bez zadeklarowania można wywieźć z Korei do 10
tys. USD. W przypadku wyższych sum (o ile nie były zadekla-
rowane przy wjeździe) należy przedstawić urzędnikowi imi-
gracyjnemu poświadczenie z Bank of Korea, że zostały tam
legalnie zadeklarowane. 

Ubezpieczenie 
Nie ma obowiązku wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego.
Obowiązkowe są natomiast ubezpieczenia komunikacyjne. 

Szczepienia, służba zdrowia 
W Republice Korei nie ma zagrożenia chorobami tropikalny-
mi, nie są wymagane szczepienia. W związku ze stwierdze-
niem (październik 2007 r.) przypadków ptasiej grypy warto
unikać bezpośredniej styczności z ptactwem i innymi zwie-
rzętami. Poziom opieki medycznej jest zadowalający, cza-
sem mogą jedynie wystąpić problemy z porozumieniem się
(tylko lekarze klinik międzynarodowych mówią po angiel-
sku). Ceny zależą od rodzaju placówki i świadczenia, ale ge-
neralnie są wysokie. W klinikach dla cudzoziemców koszt sa-
mej wizyty (bez zabiegów i leków) waha się od ok. 30 do 50
tys. KRW. Dobowy pobyt w szpitalu to wydatek od 100 USD

w górę. W razie poważniejszych badań należy liczyć się
z opłatą rzędu 500 tys. do 2 mln KRW. Wszystkie ośrodki
medyczne akceptują karty kredytowe. Większość leków jest
na receptę. W przypadku drobnych dolegliwości można ku-
pić stosowne medykamenty po konsultacji z aptekarzem (ich
koszt to 3-10 tys. KRW). Ceny leków podstawowych (np.
proste antybiotyki) wynoszą ok. 15-25 tys. KRW. Leki produ-
kowane przez międzynarodowe koncerny są dostępne.
Miejscowe odpowiedniki mają zazwyczaj ulotki tylko w języ-
ku koreańskim, tak więc zapoznanie się ze składem leku,
sposobem dawkowania czy przeciwwskazaniami jest utrud-
nione. Wskazane jest wykupienie indywidualnego pakietu
ubezpieczeniowego, szczególnie od następstw nieszczęśli-
wych wypadków i kosztów leczenia. 

Podróżowanie po kraju 
Praktycznie nie ma – poza terenami baz wojskowych – ogra-
niczeń w poruszaniu się po kraju. Do rzadkości należą utrud-
niające ruch ćwiczenia obronne. Ograniczenia dotyczą po-
dróżowania w tzw. Wspólnej Strefie Bezpieczeństwa (JSA)

w pobliżu linii demarkacyjnej między Republiką Korei i KRLD.
Wjazd do tej strefy wymaga zezwolenia. Są tam natomiast
organizowane wycieczki grupowe (przez upoważnione biu-
ra podróży – koszt ok. 50 tys. KRW). Korea ma bardzo do-
brze rozwiniętą sieć połączeń kolejowych, autobusowych
i lotniczych. Dużym udogodnieniem w podróżowaniu po
kraju jest otwarta w 2003 r. sieć połączeń ekspresowych
KTX (koreański odpowiednik francuskiego TGV), która łączy
największe miasta Korei (Seul, Taejeon, Taegu i Pusan). 

Bezpieczeństwo 
Dla turysty zagrożenie przestępczością jest niewielkie. Przy-
padki rozbojów, oszustw lub kradzieży są rzadkie. W Seulu
i innych większych miastach są jednak dzielnice, w których
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warto zachować większą ostrożność. Należy przy tym pa-
miętać, że ewentualny kontakt z policją (liczne posterunki
w miastach) jest utrudniony z przyczyn językowych. 

Święta 
Święta narodowe: 1 marca – rocznica powstania przeciwko
okupacji japońskiej w 1919 r., 17 lipca – rocznica przyjęcia
pierwszej demokratycznej konstytucji w 1948 r., 15 sierpnia
– rocznica wyzwolenia spod okupacji japońskiej w 1945 r.
oraz 3 października – rocznica założenia państwa koreań-
skiego przez legendarnego władcę Tanguna w 2333 r. p. n.
e. Pozostałe dni wolne od pracy to: Nowy Rok (1 stycznia),
Nowy Rok Księżycowy (święto ruchome), Dzień Dziecka (5
maja), urodziny Buddy (święto ruchome), Czusok (święto ru-
chome), Boże Narodzenie (25 grudnia). 

Przydatne informacje: 
Przydatne numery telefonów: 119 – pogotowie ratunkowe,
straż pożarna, 112 – policja, 1330 – informacja turystyczna,
120 – informacja w Seulu, 15885644 – biuro numerów. 

Urzędy
Urzędy otwarte są od poniedziałku do piątku od 9.00 do
18.00 (banki do 16.30), urzędy pocztowe od 9.00 do
16.00. Sklepy zaczynają pracę o 10.00 i kończą ok. 23.00.
Większość produktów pierwszej potrzeby można zakupić
w całodobowych sklepach sieci GS25, Seven Eleven, Family
Mart. 

Komunikacja
Nie ma bezpośredniego połączenia lotniczego z Polską. Naj-
popularniejsze loty do Polski prowadzą przez Frankfurt (Lu-

fthansa, Korean Air, Asiana), Amsterdam (KLM), a także Pa-
ryż (Air France). Z uwagi na znaczny ruch pasażerski należy
wcześniej rezerwować bilety. Międzynarodowy port lotniczy
Incheon oddalony jest od stolicy o ok. 50 km. Do Seulu moż-
na dojechać autobusem (koszt. ok. 6000 KRW), autobusem
Airport Limusine dowożącym pasażerów do większości ho-
teli Seulu (koszt ok. 12 tys. KRW) lub taksówką (ok. 40 tys.
KRW). Są także połączenia autobusowe do miast satelickich
Seulu oraz większości miast Korei. We wrześniu 2007 r. Lu-
fthansa uruchomiła także loty z Frankfurtu i Monachium do
Pusan. 
W Seulu najbardziej dogodnym środkiem komunikacji jest
metro, którego 8 linii pozwala dotrzeć do każdej części mia-
sta oraz miast satelickich stolicy. Koszt przejazdu wynosi 900
KRW za pierwsze 12 km oraz dodatkowe 100 KRW za kolej-
ne 6 km. 

Ceny
Przy planowaniu wyjazdów należy pamiętać, że Republika
Korei jest dla turysty krajem drogim. Ceny – szczególnie żyw-
ności, produktów przemysłowych wyższej klasy i towarów
importowanych – są nieporównanie wyższe niż w Polsce
i w większości krajów Azji (z wyjątkiem Japonii). 
Ceny hoteli są bardzo wysokie – 200-300 tys. KRW za do-
bę w warunkach luksusowych (odpowiednik europejskich
hoteli 5-gwiazdkowych). Ok. 140 tys. KRW kosztuje doba
w hotelu o średniej jakości usług (odpowiednik 3 gwiazdek).
Najniższe ceny są w motelach lub hostelach (ok. 30-50 tys.
KRW za dobę), jednak często oferowane tam warunki są do-
stosowane do miejscowych standardów (np. spanie na pod-
łodze, bardzo małe pokoje). 
Ceny posiłków w restauracjach zależą od lokalu. W restau-
racji dobrego hotelu posiłek dla jednej osoby kosztuje 20-60
tys. KRW (bez alkoholu), natomiast w innych restauracjach
jest to koszt ok. 10-30 tys. KRW. Cena posiłku w typowej re-
stauracji serwującej dania koreańskie wynosi 4-10 tys. KRW.
Powszechne są bary szybkiej obsługi (McDonald's, Burger
King), w których można zjeść za 2-6 tys. KRW. 
W Korei trzeba liczyć się z ograniczeniami w dostępie do
produktów żywnościowych i potraw spoza tego kraju. Do-
tyczy to w szczególności mniejszych miast. Kuchnia koreań-
ska ma wyraźną specyfikę (np. wiele potraw ostrych, o moc-
nym, zdecydowanym zapachu) i bywa niekiedy trudna do
zaakceptowania, zwłaszcza przez dzieci. 

Klimat
Latem w Korei panują trudne warunki klimatyczne: wysoka
temperatura (do 35 st. C) oraz duża wilgotność powietrza
powodują znaczne zmęczenie i mogą przysparzać kłopotów
osobom chorym na serce lub mającym problemy z układem
oddechowym. Zimą natomiast napływ bardzo suchego po-
wietrza kontynentalnego może powodować zagrożenie dla
osób cierpiących na choroby układu krążenia. W ciągu całe-
go roku częste są gwałtowne zmiany ciśnienia. 
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Specjalnie przygotowany program wycieczki złożony
z głównych obiektów należących do kulturalnego i natu-
ralnego dziedzictwa UNESCO w Korei, po to, aby pomóc
zagranicznym turystom w czasie ich pobytu w szerokim
i głębokim zrozumieniu koreańskiej kultury i tradycji. 

Dzień 1: Warszawa- Seul
Spotkanie na lotnisku na 2 godziny przed wylotem. Odpra-
wa paszportowo- bagażowa. Wylot do Seulu przez jeden
z portów europejskich. 

Dzień 2: Seul – Jeju -do (Wyspa) (bez wyżywienia) 
Przylot do Seulu. Następnie przelot wewnętrzny na Wsypę
Jeju. Ta wulkaniczna wyspa została wpisana na Listę Świato-
wego Dziedzictwa UNESCO. Jest lubianą destynacją tury-
styczną w Korei ze względu na zachwycające naturalne wi-
doki i turystyczne atrakcje wewnątrz wyspy. Malownicze
plaże, wodospady, klify i jaskinie połączone z harmonią
i umiarkowaną pogodą czynią Jeju idealnym miejscem dla
turystów. Po przyjeździe do Jeju powitanie przez lokalnego
przewodnika. Następnie udajemy się do Muzeum Jeju Folk-
lore & Natural History z tradycyjnym krytym strzechą dom-
kiem w lokalnym stylu, poza tym przedstawione są tam
miejscowe wyroby rękodzieła, folklor, flora. Następnie prze-
jazd do Skały Yongduam. Yongduam Rock to skały wulka-

niczne utworzone podczas erupcji 2 miliony lat temu, o wy-
sokości 10 m i 30 m długości, nazwa pochodzi od ich kształ-
tu – głowy smoka (Yong). Fakultatywnie z Pony Show (koszt
min. 13 USD/ Osoba). Zakwaterowanie w hotelu Jeju Lotte
(super deluxe) lub o takim samym standardzie. 

Dzień 3: Jeju (śniadanie, lunch) 
Śniadanie w hotelu. Następnie transfer do Skał Jusangjeolli

(w kształcie złączonych kolumn) na wybrzeżu Depo. Jest to
spektakularny 2-kilometrowy odcinek wybrzeża ze skalnymi
kolumnami w kształcie heksagonalnym, z dziwacznymi for-
macjami będącymi efektem szybkiego ochładzania lawy.
Następnie zobaczymy wybrzeże Yongneori (głowa smoka) –
przymorska promenada strzelistych klifów. W czasie szczytu

sezonu może być zamknięte dla zwiedzających, w związku
z czym będzie można zobaczyć Sangbanggulsa, naturalną
jaskinię wychodzącą na ocean – widok z niej jest fantastycz-
ny. Nastepnie wizyta w duchowym ogrodzie Bunjae Artpia,
jest to największy na świecie ogród botaniczny, który boga-
ty jest zarówno w 300-letnie drzewa jak i 30-letnie młodni-
ki zawierające drzewa klonowe, sosny i ponad 100 rodza-
jów rzadkich drzew. Jest tam również 10 tys. egzotycznych
kwiatów, orchidei i innych różnorodnych krzewów i roślin
tworzących unikalną harmonię krajobrazu. Fakultatywnie:
rejs (koszt min. 17 USD/ Osoba). Można podziwiać zapiera-
jące dech w piersi krajobrazy zarówno pod, jak i nad wodą
m. in. Wodospad Cheonjiyeon – nazwany „Basenem Boga”
składa się z 3 części: rzadkich roślin, jaskini na wschodzie
i wodospadu. Woda z pierwszego wodospadu przepływa
do drugiego wodospadu, a ta z kolei do trzeciego, skąd
wpływa do morza. Nastepnie udajemy się do Yakchunsa –
największej świątyni w Azji z 18-tonowym dzwonem. Świą-
tynia jest dobrze znana nie tylko wyznawcom buddyzmu,
ale także turystom modlących się za spełnienie swoich inten-
cji. Powrót do hotelu Jeju Lotte (super deluxe) lub o takim
samym standardzie. 

Dzień 4: Jeju – Busan – Daegu (śniadanie, lunch) 
Wykwaterowanie z hotelu i przejazd Tajemnicza Drogą
(Droga Tokkaebi) – droga, na której samochody podjeżdża-
ją pod górę z wyłączonym silnikiem i włączonym neutral-
nym biegiem. Następnie transfer i zwiedzanie fabryki amety-
stu, zakupy w centrum handlowym. Przejazd do Jaskini
Manjanggul. Jest to najpiękniejszy tunel utworzony z lawy,
tworzący naturalny pomnik, uformowany z lawy wyrzuconej
na powierzchnię z ogromnej głębokości, tunel posiada we-
wnątrz różnorodne interesujące formy. Zobaczymy również
Seobjikoji – położone na końcu wschodniego wybrzeża Jeju
zielone pola bez jakiegokolwiek drzewa, rozpostarte pomię-
dzy klifem i skałami. Wzdłuż drogi do latarni morskiej są ka-
mienne ściany blokujące wiatr. Po południu transfer na Mię-
dzynarodowe Lotnisko Jeju i przelot do Busan (lotnisko Gim-
hae), po przyjeździe spotkanie z przewodnikiem i przejazd
do Miasta Daegu (godzina jazdy). Daegu jest jednym z naj-
większych miast w Korei, głównie otoczonym przez góry.
Jest to miejsce znane również ze smacznych jabłek, ziół i tra-
dycyjnych tkanin. Zakwaterowanie w hotelu Inter-Burgo (su-
per deluxe) lub o takim samym standardzie. 

Dzień 5: Daegu – Gyeongju – Haeinsa (śniadanie,
lunch) 
Śniadanie w hotelu. Przejazd busem albo vanem do Gyeon-
gju do Muzeum bez ścian. W 57 roku n. e. kiedy to Juliusz
Cezar podporządkowywał sobie Gaul, Daegu stało się stoli-
cą dynastii Silla. Gyeongju gromadzi ogromną liczbę dzie-
dzictwa historycznego. Jego historyczny dystrykt położony
wzdłuż Świątyni Bulguksa i Groty Seokguram został uznany
jako Światowe Dziedzictwo UNESCO. Grota Seokguram to
zbudowana z granitu kamienna świątynia, położona jest na

KOREA
POŁUDNIOWA
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szczycie góry Toham. Wewnątrz okrągłego hallu znajduje
się posąg Bonjon, Bodhi-Sattava i jego uczniów. Świątynia
została zbudowana po to, aby chronić te posągi. Natomiast
piękno Świątynii Bulguksa powoduje, że fascynuje i zadziwia

wszystkich odwiedzających z całego świata. Później przejazd
do Parku Narodowego Gayasasn. Zakwaterowanie w hote-
lu Haeinsa lub o takim samym standardzie. 
Dzień 6: Haeinsa – Adong – Miasto Gangneung (śniadanie,
lunch) 
Po wymeldowaniu, przejazd do świątyni Haeinsa w Parku
Narodowym Gayasan. Świątynia Haeinsa została zbudowa-
na przez króla Ae-Jang z dynastii Silla (802 r.), powstała
w celu odparcia inwazji Armii Mongolskiej przy wsparciu
Buddy. Jest dobrze znana z mieszczącego się w niej skarbu
„Tripitaka Koreana”, składającego się z 81341 nadrukowa-
nych drewnianych bloczków (buddyjskie skrypty). Potem
transfer do wioski Andong Hahoe, w której chroniona jest
architektura mieszkaniowa i struktura wiejska z czasów dy-
nastii Joseon. Wioska ta nie została zupełnie opuszczona,
w dalszym ciągu mieszkają tu ludzie. Wioska Hahoe została
rozsławiona dzięki wizycie królowej Elżbiety II. Nastepnie
transfer do Gangneung oferującego tradycyjna kulturę
i piękno Morza Wschodniego. Zakwaterowanie w hotelu
Hyundai Gyeongpodae położonym tuz przy plaży lub o ta-
kim samym standardzie. Nocleg. 

Dzień 7: Gangneung – Mt. Seoraksan – Seul (śniadanie,
lunch) 
Po śniadaniu udajemy się do Parku Narodowego Seoraksan,
gdzie górskie szczyty przebijają się przez chmury, przez do-
liny przepływają rwące strumienie, a zapierające dech
w piersiach widoki powodują, że park ten jest najpopular-
niejszy w Korei. W związku z odkryciem tu wielu rzadkich
gatunków, UNESCO uczyniło ten park w 1982 roku Rezer-

watem Biosfery. Następnie odwiedzimy Sinheungsa położo-
ne w Górach Serak, które jest starożytna świątynią zbudo-
waną przez mnicha Jajangyulsa. Gwongeumseong jest czę-
ścią ruin zamku położonego na stromych zboczach Góry
Dol w Parku Narodowym Seoraksan. Po zwiedzaniu parku,
przejeżdżamy do Seulu. Zakwaterowanie w hotelu Koreana
położonym w samym centrum Seulu lub o takim samym
standardzie. 

Dzień 8: Seul – Suwon – Seul (śniadanie, lunch) 
Po śniadaniu przejeżdżamy przez Cheongwadae (rezydencję
prezydenta), Królewską Świątynie Jongmyo – miejsce kultu
króla z dynastii Joseon, dobrze znana z tradycyjnych zwycza-
jów, muzyki pochodzącej sprzed 600 lat. Wizyta w Pałacu
Changdeokgung – główny budynek po 9-tym królu z dyna-
stii Joseon, Seongjong, gdzie wielu królów używało pałac ja-
ko miejsce zamieszkania i pracy. Składa się z budynków re-
zydencjonalnych rodziny królewskiej i tylnego ogrodu, który
został utrzymany w niezmienionej formie. Przejazd do For-

tecy Hwaseong położonej w Suwon, w prowincji Gyeonggi-
-do, ok. 1,5 godziny drogi z Seulu. Została zbudowana
przez króla Jeongjo z dynastii Joseon w 1796 roku. Cieka-
wostką na temat fortecy jest fakt, iż została zaplanowana
i zbudowana zgodnie z naukami ścisłymi. Użyto kamieni
i cegieł, ciężkie materiały były wciągane na wyższe kondy-
gnacje dzięki specjalnej windzie, co skróciło czas budowy,
było to pionierskie osiągnięcie jak na tamte czasy. Następnie
powrót do Seulu i zakwaterowanie w hotelu Koreana lub
o takim samym standardzie. Fakultatywnie z wieczornej wy-
cieczki na Tradycyjne Przedstawienie -koszt min. 35 USD/
osoba, Przedstawienie NANTA – koszt min. 50 USD/ osoba. 

Dzień 9 Seul – ICN (śniadanie) 
Śniadanie w hotelu. Transfer na lotnisko i wylot do Polski. 

Dzień 10 Warszawa. 
Przylot do Warszawy. Zakończenie imprezy.

www.konsorcjum.com.pl
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Seul – stolica Korei Południowej
Tradycyjnym centrum Seulu jest teren starego miasta dyna-
stii Joseon. To właśnie tam znajduje się większość pałaców,
urzędów państwowych, siedzib korporacji, hoteli oraz trady-
cyjny rynków miejskich. Całość znajduje się w dolinie Che-
onggyecheon. Przepływa przez nią strumień, który dziś na
sporej części swojego biegu płynie podziemnym kanałem
i wpada do Rzeki Han. Północna część centrum to Góra Bu-
khan, a południowa to Namsan. Na południe od centrum
leżą dzielnice mieszkalne Yongsan-gu oraz Mapo-gu oraz
Rzeka Han. 
Na drugim brzegu rzeki znajduje się nowe serce miasta czy-
li Gangnam-gu. Największym centrum biznesowym w tej
dzielnicy jest Centrum Handlu Światowego w Korei. W tym
gmachu odbywają się największe konferencje i wystawy.
Największy dom handlowy to Coex Mall, który jest bardzo
popularny wśród seulskiej młodzieży. Yeouido to spora wy-
spa na rzece Han. Znajdują się na niej gmach niższej izby
parlamentu, studia stacji telewizyjnych oraz biurowce. W le-
żącej na południowym brzegu rzeki Han dzielnicy Songpa-
-gu znajduje się Stadion Olimpijski, Park Olimpijski, Park Roz-
rywki Lotte. Na południe od dzielnicy Gangnam-gu znajdu-
ją się dzielnice Góra Namhan oraz Góra Gwanak. 
Jednym z najpopularniejszych w Seulu jest deptak Jongno
(droga dzwonów). Jong znaczy dzwon a -no to końcówka

oznaczająca zwykle nazwę ulicy. Na deptaku Jongno znaj-
duje się dzwon, który kiedyś obwieszczał otwieranie oraz za-
mykanie bram miejskich. Dziś zgodnie z ceremonią bije on
o godzinie 0: 00. Inne najważniejsze ulice to Euljiro, Sejon-
gno, Chungmuro, Yulgongno oraz Toegyero. W okolicach
Seulu są dwa duże porty lotnicze: 

Najważniejsze atrakcje turystyczne Seulu: 
Pięć największych pałaców dynastii Joseon: Changdeok-
gung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung,
Gyeonghuigung. Inny znany pałac to Unhyeongung
Świątynie i sanktuaria: Jongmyo, Dongmyo, Munmyo, Jogy-
esa
Mury obronne (1392-1446) z bramami. 

Muzea i galerie: Narodowe Muzeum Folkloru, Muzeum
Sztuk Pięknych, Pomnik ofiar wojny 
Atrakcje poza miastem: Pomnik Samjeondo, Namhansanse-
ong, Bukhansanseong, Park Namsan 

Wyspa Jeju 
Największa wyspa Korei Południowej, jednocześnie
najmniejsza z jej prowincji. Wyspa położona jest w Cieśninie
Koreańskiej, na południowy wschód od wybrzeża Korei.
Największym miastem i stolicą prowincji jest Cheju. W 2007
roku wpisano ją na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
Jeju to wyspa pochodzenia wulkanicznego. Centralny
wulkan Halla-san, 1950 m n.p.m., jest też najwyższym
szczytem całej Korei Południowej.
Wyspa uformowała się miliony lat temu przez erupcje
wulkanów. Klimat na wyspie jest subtropikalny, cieplejszy od
pozostałej części Korei. Połowa lata jest deszczowa, zimy są
przeważnie suche.
Ze względu na izolację wyspy przez wieki, ludność Cheju
rozwinęła swoją odrębną od koreańskiej kulturę. Istnieją
tutaj tysiące lokalnych legend, interesująca jest też
unikatowa rzeźba "kamienny dziadek", wykonana z bloku
lawy.

SEUL
WYSPA JEJU
INFORMACJE

www.twojepodroze.com.pl
110

AZJA92_116.qxd  2009-06-25  00:13  Page 110
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HOTEL BUSAN PARADISE 

Położenie: 
Przy przepięknej plaży Haeundae, 5 minut drogi od cen-
trum konferencyjnego BEXCO (Busan Exhibition & Conven-
tion Center), 40 minut od stacji kolejowej Busan i lotniska
międzynarodowego Kimhae. 

HOTEL HYUNDAI GYEONGJU 

Położenie: 
Nad jeziorem Bomun, 32 kolimetry od lotniska Ulsan, 10
km od dworca, 8 km od centrum miasta.

HOTEL IBIS MYEONG-DONG 

Położenie: 
W biznesowej dzielnicy blisko centrum Myung-Dong, nie-
daleko centrum konferencyjnego COEX. 

HOTEL BUSAN LOTTE 

Położenie: 
Ten nowoczesny hotel położony jest w samym centrum
miasta Busan i oddalony jest o 30 minut drogi od między-
narodowego lotniska.

KENSINGTON HOTEL – SORAK

Położenie: 
W okolicy Parku Narodowego Seoraksan, na obrzeżach
miasta Sokcho (22 kilometry od centrum, 25 km od lotni-
ska).

KOREANA HOTEL – SEUL

Położenie: 
Hotel położony jest w samym centrum Seulu, otoczony
przez najciekawsze atrakcje miasta. Z okien hotelu rozpo-
ściera się widok na Wzgórza Namsan i Górę Bukhansan,
budynki rządowe, dzielnicę handlową. 

HOTEL GYEONGJU HILTON 

Położenie: 
Położony na obrzeżach miasta Gyeongju, na skraju jeziora
Bomun, 15 minut od dworca kolejowego.

SORAK PARK HOTEL 

Położenie: 
Hotel położony jest w okolicy Parku Narodowego Seorak-
san, 28 km od lotniska i 10 km od centrum miasta

HOTEL SOFITEL AMBASADOR 

Położenie: 
Hotel położony jest 2 km do centrum, 60 km do lotniska
(lotnisko Incheon), 25 km do lotniska (Seul – lotnisko Gim-
po), 3 minut piechotą do najbliższej stacji metra, 3 km do
najbliższej stacji (Seul), 5 minut piechotą do najbliższego
przystanku autobusowego
7 km do miejsca, w którym odbywają się targi (Coex Exhi-
bition Centre).
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GRAND HYATT SEOUL 

Położenie: 
Hotel poożony w centrum miasta, 25 km od lotniska
Gimpo, 10 minut od śródmieścia Seulu

SHILLA HOTEL – SEUL 

Położenie: 
Hotel położony w centrum miasta, 10 minut od Stadionu
Olimpijskiego.

JEJU SUITE HOTEL 

Położenie: 
Hotel jest położony w południowej części wyspy w Jung-
mun Tourism Complex, 50 minut od lotniska

HOTEL LOTTE – SEUL 

Położenie: 
Hotel jest położony w samym centrum Seulu z dogodnym
połączeniem z lotniskiem -57 km do lotniska (lotnisko
Incheon), 17 km do lotniska (Seul-lotnisko Gimpo), 2 minut
piechotą do najbliższej stacji metra (Ulchiro).

HOTEL JEJU SHILLA

Położenie: 
Położony na wyspie Jeju, 50 km od międzynarodowego i
krajowego lotniska. 

LOTTE HOTEL JEJU

Położenie: 
Lotte Hotel otwarty w 2000 roku jest położony w samym
centrum miasta Jeju in South Korea. położony w
kompleksie turystycznym Jungmun Jeju, otwarty przez cały
rok resort z różnorodnymi udogodnieniami jest podstawą
przemysłu turystycznego w Korei. Z lotniska na wyspie Jeju,
dzieli 40 km.

HOTEL WORLD – SEUL 

Położenie: 
Hotel jest położony w samym centrum Seulu z dogodnym
połączeniem z lotniskiem -57 km do lotniska (lotnisko
Incheon), 17 km do lotniska (Seul-lotnisko Gimpo), 2 minut
piechotą do najbliższej stacji metra (Ulchiro).

HOTEL JEJU HANA 

Położenie: 
Położony na wyspie Jeju, w pobliżu wszelkich ważnych
atrakcji. Posiada bardzo dobre połączenie z lotniskiem.

HYATT REGENCY INCHEON 

Położenie: 
Hotel położony przy lotnisku Incheon (2 minuty drogi), 20
kilometrów od centrum miasta. W okolicy zlokalizowane
jest duże centrum biznesowe. Istniej możliwość transferu
na lotnisko Gimpo.

www.twojepodroze.com.pl
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ODKRYJ NIEZWYKŁY ŚWIAT ORIENTU, PODRÓŻUJĄC LUKSUSOWYMI
STATKAMI PO WODACH OCEANU INDYJSKIEGO ORAZ SPOKOJNEGO.

POZNAJ KULTURĘ DALEKIEGO WSCHODU ZE SWOIMI BAJECZNYM
KRAJOBRAZAMI, WSPANIAŁYMI ZABYTKAMI ORAZ BOGATĄ HISTORIĄ.

CE
N

A
JU

Ż OD 222

U
SD

/O
S

FESTIWAL GANESH CHATURTHI 16.08-29.08.2009

FESTIWAL DURGA PUJA 17.09-01.10.2009

FESTIWAL SONEPHUR 23.10-06.11.2009

FESTIWAL TAŃCA HAMPI 31.10-17.11.2009

FESTIWAL TAŃCA CHENNAI 09.12-23.12.2009

FESTIWAL NAGAUR & PUSTYNIA 16.01-03.02.2010

FESTIWAL PUNAKHA DROMCHE 11.02-26.02.2010

FESTIWAL HOLI 24.02-13.03.2010

FESTIWAL THRISSUR 19.04-02.05.2010

FESTIWAL KWIATÓW 03.05-17.05.2010

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZOBACZENIA NA WŁASNE OCZY
WIDOWISKOWYCH I KOLORWYCH FESTIWALI W INDIACH I NA SRI LANCE.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO ZOBACZENIA NA WŁASNE OCZY
WIDOWISKOWYCH I KOLORWYCH FESTIWALI W INDIACH I NA SRI LANCE.
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STANY ZJEDNOCZONE
KANADA

2009/2010

NAJWIĘKSZA OFERTA 
NA POLSKIM RYNKU
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