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DZIEŃ 1. 
Spotkanie z pilotem na lotnisku Chopina w Warszawie. Odprawa 
bagażowa i  przelot samolotem rejsowym linii Qatar Airways  
do Wietnamu.

DZIEŃ 2. 
Przylot do Hanoi (WIETNAM). Powitanie na lotnisku i przejazd 
autokarem do hotelu 3* w  centrum miasta. Zakwaterowanie 
w  pokojach i  o  godz. 11:00 wyruszymy na eksplorację stolicy 
Wietnamu. Rikszarze zabiorą nas na godzinną przejażdżkę 
krętymi, malowniczymi uliczkami, aż do Świątyni Literatury, 
gdzie zobaczymy, jak wygląda połączenie świątyni konfucjańskiej 
i  uniwersytetu, jak wyglądają Szczęśliwe Znaki oraz czym 
jest Staw Niebiańskiej Światłości. Lunchu w  formie bufetu 
w lokalnej restauracji. Następnie przejedziemy na brzeg Jeziora 
Zwróconego Miecza, gdzie w Świątyni Ngoc Son dowiemy się, 
jaką rolę w  wyzwoleniu Wietnamu spod okupacji chińskiej 
odegrał Wielki Złoty Żółw. Następnie udamy się na odpoczynek 
w  naszym hotelu, aby zebrać się ponownie i  przejść do Teatru 
Laleczek Wodnych, gdzie zobaczymy tradycyjny, hanojski 
spektakl. Uwaga - im mniejsza jest Wasza znajomość języka 
wietnamskiego, tym większe wrażenie, a wieczorem udamy się 
do restauracji  na kolację, po czym chętni wyruszą na Ceremonię 
Zdjęcia Flagi sprzed Mauzoleum Ho Chi Minha, a  osoby 
bardziej zmęczone będą mogły udać się do hotelu na nocleg.  
Dzień zakończymy powrotem do hotelu. Nocleg w Hanoi.

DZIEŃ 3. 
Ha Noi - Ha Long (WIETNAM). Po śniadaniu  wyruszymy 
z Hanoi do zatoki Ha Long. Podróż zajmie około 4 godziny (około 
180 km). W klimatyzowanym busie, w miłym towarzystwie czas 
zleci nam bardzo szybko - gwarantujemy! Będzie czas na sen, 
żarty oraz podziwianie pięknych krajobrazów. Widok zatoki Ha 
Long wart jest każdego przejechanego kilometra. Po dotarciu do 
portu, wejdziemy na pokład naszego statku Golden Cruise 4*.  
Po zaokrętowaniu na łodzi, zapraszamy na lunch z  owoców 
morza w  okrętowej restauracji. W  czasie, gdy będziemy 
rozkoszować się świeżymi frutti di mare, statek wyruszy w rejs 
po Zatoce. Przez okna restauracji będziemy mogli podziwiać 
pierwsze widoki na Zatokę. W  czasie dwudniowego rejsu 
zobaczymy najciekawsze formacje skalne, przepłyniemy 
mniejszymi łodziami, zwiedzimy Zaskakującą Jaskinię, Wyspę 
Titowa oraz będziemy rozkoszować się potrawami ze świeżych 
owoców morza. Na górnym pokładzie, przy drinku będziemy 
mogli wypocząć na leżakach i  podziwiać zachód słońca nad 
Zatoką. Dodatkową atrakcją będzie łowienie kalmarów oraz 
pokaz przygotowywania tradycyjnych wietnamskich potraw. 
Nocleg na pokładzie statku Golden Cruise.

DZIEŃ 4. 
Ha Long - Ninh Binh (WIETNAM). Rano, około 6:30, chętni 
mogą udać się na górny pokład na lekcję tai chi - poruszając się 
powoli, w  ściśle określony sposób i  kontrolując swój oddech, 
zrelaksujecie się na początek dnia. Następnie śniadanie 
w  restauracji hotelu, po którym będziemy mogli zrelaksować 
się na pokładzie lub udać się na zwiedzanie kolejnej jaskini. 
Około 9:15 przyjdzie czas na check-out z  kabin, a  następnie 
na relaks w czasie, gdy statek kierować się będzie z powrotem 
na przystań. Około 11:00 zejdziemy na ląd i  udamy się na 
lunch w  lokalnej restauracji, po którym wyruszymy w  drogę  
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do Ninh Binh - dawnej stolicy Wietnamu. Tutaj zwiedzimy 
kompleks Hoa Lu - pozostałości po zalążku państwa 
Wietnamskiego ze świątyniami, poświęconymi dynastiom 
królewskim Le oraz Dinh, a później udamy się na szczyt skalistej 
góry z  widokiem na okolicę o  zachodzie słońca w  obszarze 
Tańczącej Jaskini. Lunch w lokalnej restauracji, po czym udamy 
się do hotelu na nocleg. Nocleg w hotelu 3* w Ninh Binh.

DZIEŃ 5. 
Ninh Binh - Luang Prabang (WIETNAM - LAOS). Po śniadaniu 
i  wymeldowaniu z  hotelu przejedziemy do obszaru Trang An, 
gdzie udamy się na 2,5-godzinny spływ łodziami przez system 
kotlin i jaskiń o bardzo ciekawych nazwach, takich, jak: “Jasna”, 
“Ciemna”, “Bimbrownicza” itp. Krajobraz będzie się zmieniał jak 
w kalejdoskopie, a sprawne oko zauważy skaczące wolno kozice 
górskie. Obszar ten został uznany za Światowe Dziedzictwo 
UNESCO, pojawił się też w  filmie Kong: Skull Island. Po tych 
wrażeniach udamy się do lokalnej restauracji na lunch ze 
specjałami regionu - daniami z  kozic górskich, a  następnie 
wyruszymy na lotnisko w  Hanoi na lot do Luang Prabang 
w Laosie - kolejnego Miejsca Dziedzictwa Światowego UNESCO. 
Tutaj przejedziemy do hotelu, zostawimy bagaże i udamy się na 
kolację w  restauracji, po czym wrócimy do hotelu 3*na nocleg 
w Luang Prabang.

DZIEŃ 6. 
Luang Prabang - Kuang Si (LAOS). Po śniadaniu w restauracji 
hotelu, wyruszymy do najstarszej świątyni wmieście - Wat 
Sene, a  następnie do Wat Xiengthong, która jest przykładem 
klasycznego stylu architektonicznego Laotańczyków. 
Stąd wyruszymy łodzią w  dół Mekongu do Ban Sing, gdzie 
zobaczymy malownicze krajobrazy Laotańskiej wsi, a następnie 
przemieścimy się do trzystopniowego Wodospadu Kuang Si, 
u  stóp którego znajdują się lazurowe jeziorka, wypełnione 
krystalicznie czystą wodą, w której będziemy mogli się wykąpać. 
Następnie odwiedzimy Centrum Pomocy Niedźwiedziom, gdzie 
dochodzą do siebie niedźwiedzie, uratowane z rąk kłusowników 
i  przemytników. Kolejnym przystankiem będzie centrum 
żywego rękodzieła Ock Pop Tock, położone blisko Mekongu, 
gdzie produkowane są tradycyjne, lokalne tkaniny. Tutaj też 
zobaczymy przepiękny zachód słońca, po czym wyruszymy 
w drogę powrotną do Luang Prabang, gdzie zatrzymamy się na 
kolację w lokalnej restauracji, a następnie udamy się na nocleg. 
Nocleg w Luang Prabang w hotelu 3*.

DZIEŃ 7. 
Luang Prabang - Siem Reap (LAOS - KAMBODŻA).  
Dziś wstaniemy skoro świt, aby zobaczyć najświętszą Laotańską 
tradycję, pochodzącą z XIV wieku - ofiarowanie darów mnichom. 
Ponad 200 lokalnych mnichów wyrusza co dzień w  drogę ze 
świątyń, w  których mieszkają, aby zebrać dary - czyli jedzenie 
- od wiernych buddystów. Następnie odwiedzimy Poranny 
Rynek, położony niedaleko dawnego Pałacu Królewskiego, 
gdzie zobaczymy, jak tutejsze gospodynie kupują świeże 
produkty spożywcze, które posłużą im do przygotowania 
posiłków dla swoich rodzin. Będzie to okazja, abyśmy zobaczyli 
prawdziwe, codzienne życie zwyczajnych Laotańczyków.  
Po tych wrażeniach udamy się na śniadanie, po którym 
wyruszymy na szczyt Góry Phousi ze złotą stupą oraz 
widokiem na miasto i  rzekę Mekong. Kolejnym przystankiem 
będą Muzeum w  Pałacu Królewskim, zbudowanym w  1904r. 
przez Francuzów dla Króla Sisavang Vong i  jego rodziny 
oraz świątynia Wat Mai, jedna z  najpiękniejszych w  mieście.  
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Po południu zjemy lunch w  lokalnej restauracji, a  następnie 
przejedziemy na lotnisko Luang Prabang na lot do Siem Reap 
w  Kambodży. W  Kambodży zostaniemy odebrani z  lotniska 
i przewiezieni do hotelu w centrum miasta. Po zakwaterowaniu 
przejedziemy na kolację, a  następnie czas wolny na swobodne 
wędrówki po miasteczku. Nocleg w Siem Reap w hotelu 4*.

DZIEŃ 8. 
Angkor Wat (KAMBODŻA). Śniadanie w  restauracji 
hotelu. Następnie wyruszymy najpopularniejszym środkiem 
transportu w  Kambodży - czyli tuk-tukami do legendarnego 
miasta Angkor. Zwiedzimy XII wieczną stolicę Angkor Thom, 
zobaczymy zlokalizowaną dokładnie w  jej centrum świątynię 
Bayon z 54 wieżami z twarzami Buddy, a jeszcze przed lunchem 
obejrzymy kompleks Ta Prohm, który porastają majestatyczne 
drzewa figowca, pokazując ogromną siłę natury. Lunch 
w lokalnej restauracji. Po lunchu przejedziemy do cudu świata 
starożytnego, świątyni Angkor Wat, która dla buddystów jest 
symbolem Świętej Góry Miru. Przejdziemy ją alternatywnymi 
ścieżkami, wsłuchamy się w  jej dźwięki i  poznamy wszelkie 
niesamowite elementy jej architektury. Po zwiedzaniu ruszymy 
na kolację, podczas której poznamy tradycyjne khmerskie tańce 
oraz tańce królewskich Apsar. Po kolacji powrót do hotelu 
4*i czas wolny.

DZIEŃ 9. 
Jezioro Tonle Sap (KAMBODŻA). Śniadanie w  restauracji 
hotelu. Następnie wyruszymy do wioski Kampong Phluk, która 
jest największą stałą pływającą wioską na jeziorze Tonle Sap, 
które jest z  kolei największym słodkowodnym jeziorem Azji 
Południowo-Wschodniej. Podczas rejsu zobaczymy całą infrastrukturę, pływające szkoły, kościół, komisariat, itd. Zobaczymy także 
farmy rybne oraz farmy krokodyli, które dziko już w jeziorze nie występują. Lunch w lokalnej restauracji. Po lunchu wyruszymy 
autokarami w podróż do Phnom Penh, która potrwa około 6 godzin. Na miejscu przejedziemy na kolację w lokalnej restauracji, po 
czym do hotelu na nocleg. Nocleg w Phnom Penh w hotelu 3*.

DZIEŃ 10. 
Phnom Penh: Stolica Kambodży. (KAMBODŻA). Po śniadaniu w restauracji hotelu wyruszymy na zwiedzanie Srebnej Pagody 
oraz Pałacu Królewskiego, które są pięknym przykładem architektury khmerskiej. Poznamy w  ten sposób najnowszą historię 
kraju oraz genezę miasta. Po lunchu w lokalnej restauracji, przejedziemy do miejsc, związanych z panującym w latach 1975- 1978, 
reżimem Czerwonych Khmerów. Pola śmierci Choeng Ek oraz Muzeum-więzienie Tuol Sleng będą trudną lekcją najnowszej historii 
Kambodży - w tamtych czasach zwaną Demokratyczną Kampuczą. Dzień zakończymy rejsem po 4 rzekach, przy zachodzącym 
słońcu, które w Phnom Penh łączą się w ostateczny nurt Mekongu. Kolacja w lokalnej restauracji a następnie powrót do hotelu 3* 
na nocleg.

DZIEŃ 11. 
Powrót do Wietnamu (KAMBODŻA - WIETNAM). Śniadanie 
w hotelu. Następnie przejedziemy na przystań, skąd udamy się 
do granicznego miasta Chau Doc łodzią! Tam przekroczymy 
granicę skąd odbiorą nas autokary. Po drodze do miejsca 
dzisiejszego noclegu odwiedzimy las namorzynowy Tra Su, gdzie 
zobaczymy krajobrazy jak z  innej planety, wszystko okraszone 
śpiewem ptaków i promieniami słońca, przebijającymi się przez 
korony wyrastających z bagien drzew. Zatrzymamy się również 
na lunch w  lokalnej jadłodajni, po czym dotrzemy do hotelu, 
gdzie zameldujemy się w  bungalowach. Tutaj zostawimy sobie 
czas wolny na obserwację zachodu słońca nad polami ryżowymi 
na pograniczu Wietnamu i Kambodży oraz korzystanie z atrakcji 
resortu, po czym, około 18:30 spotkamy się w  resortowej 
restauracji na kolację. Nocleg.
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DZIEŃ 12. 
Do Sajgonu! (WIETNAM). Po śniadaniu w  restauracji hotelu 
i  porannym relaksie, wyruszymy do Świątyni Pani Królowej 
Krainy, gdzie nasz pilot poprosi o szczęście i powodzenie w pracy 
i w interesach dla całej grupy. Poznamy obrzęd składania ofiar 
dla lokalnych bóstw oraz dowiemy się na czym polega „wracanie 
ze szczęściem”, po czym ruszymy w drogę powrotną do Sajgonu.  
Po drodze zatrzymamy się na szybki lunch, w  miejscu 
postojowym dla „prawdziwych Wietnamczyków”. W mieście Ho 
Chi Minha, zakwaterujemy się w hotelu, a następnie wyruszymy 
na kolację, która odbędzie się na łodzi, podczas rejsu z panoramą 
całego miasta. Spróbujemy przepysznego wietnamskiego 
jedzenia w  formie bufetu, oraz zostaniemy uraczeni pięknym 
pokazem wietnamskiej kultury. Po rejsie (który potrwa około 
2h) powrót do hotelu i czas wolny.

DZIEŃ 13. 
Witamy w  Sajgonie! (WIETNAM). Dzień rozpoczniemy 
śniadaniem w hotelu, z którego następnie rikszami na zwiedzanie 
Sajgonu. Nasz przewodnik pokaże Wam najpiękniejsze budynki 
czasów kolonialnych z  katedrą Notre Dame oraz budynkiem 
Poczty Głównej, odwiedzimy Muzeum Pozostałości Wojennych, 
w którym przedstawimy Wam historie konfliktu w Wietnamie 
z każdej perspektywy. Odwiedzimy także Pagodę Jadeitowego 
Cesarza, jedną z  „najszczęśliwszych” w  mieście, do której 
Sajgończycy przychodzą prosić o  wszystko, czego potrzebują 
- powodzenie w  interesach, pomyślne zdanie egzaminów na 
uczelnię oraz szczęście w  miłości. Lunch zjemy w  lokalnej 
restauracji w trakcie zwiedzania. Rikszami udamy się na Rynek 
Ben Thanh, gdzie chętni będą mogli zostać na zakupach, a osoby 
bardziej zmęczone będą mogły wrócić do hotelu na krótki relaks. A już o 18:00 z hotelu odbiorą nas skutery! Jako pasażerowie, 
przejedziemy około 2h naszą autorską trasą przez 5 dzielnic miasta, poznamy jego niesamowity ruch oraz zróżnicowanie 
w zabudowie. Kolację zjemy w trakcie zwiedzania, które zakończymy powrotem do hotelu.

DZIEŃ 14. 
Delta Mekongu (WIETNAM). Dziś udamy się na wyprawę do wietnamskiej Stolicy Kokosów - prowincji Ben Tre, gdzie zatopimy 
się w  okolicznej zieleni, porastającej liczne rzeki i  kanały. Podróż do Delty Mekongu rozpoczniemy z  Sajgonu. Po około dwóch 
godzinach dojedziemy do prowincji Ben Tre - jednej z najpiękniejszych w tym rejonie. Otaczający krajobraz znacznie różnić się 
będzie od pozostałych miejsc w Wietnamie. Pierwszym etapem wycieczki po Delcie Mekongu jest rejs po kanałach i rzekach z nisko 
kłaniającymi się palmami. Wycieczka obejmuje również wizytę w tradycyjnej cegielni, manufakturze cukierków kokosowych i maty 
z  trawy ryżowej oraz poczęstunek z  owoców tropikalnych. To prawdziwe spotkanie z  żywą tradycją Delty Mekongu! Czas na 
lunch w restauracji serwującej tradycyjne specjały kuchni Delty Mekongu, do której dostaniemy się miejscową rikszą motorową. 
Do spróbowania będzie słynna ryba „Słoniowe Ucho”, kwiaty bananowca oraz wiele innych specjałów. A po sycącym posiłku, dla 
odważnych - degustacja duriana. Po zwiedzaniu wrócimy do Sajgonu (około 2h jazdy) i odpoczniemy w hotelu. Na sam koniec dnia 
przejedziemy do lokalnej restauracji na ostatnią kolację w trakcie naszego zwiedzania, która składać się będzie z tradycyjnego 
wietnamskiego hot-pota oraz grilla. Po kolacji wrócimy do hotelu autobusem na nocleg.

DZIEŃ 15. 
Wylot do kraju. Can Tho - Saigon. Śniadanie w  restauracji 
hotelu. Wykwaterowanie z hotelu i przejazd na lotnisko Ho Chi 
Minh. Odprawa bagażowa i  przelot samolotem rejsowym linii 
Qatar Airways do Kataru. Przylot do Doha.

DZIEŃ 16. 
Przylot do Warszawy. Zakończenie wycieczki.
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