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KAMBODŻA I TAJLANDIA – IMPERIUM
KHMERÓW

NAZWA: Kambodża
NAZWA OFICJALNA: Królestwo Kambodży
STOLICA: Phnom Penh
WALUTA: Riel kambodżański (KHR)
JĘZYK: j khmerski

Kambodża jest krajem z niezwykle ciekawą, ale i bolesną przeszłością. Po latach wojen, walk domowych i eksperymentów społecznych dopiero
od niedawna cieszy się względnym spokojem, który umożliwia pracę nad odbudową zdewastowanej gospodarki oraz rozwój turystyki. Mieszkańcy dzisiejszej Kambodży są potomkami wojowniczych Khmerów, którzy 1200 lat temu stworzyli wspaniałe imperium, zajmujące terytoria
współczesnej Malezji, Tajlandii, Wietnamu, Laosu oraz Birmy. Niezaprzeczalnie największą atrakcją Kambodży i jedną z największych w Azji jest
Angkor, pradawna stolica Imperium Khmerów. Ten monumentalny kompleks świątynny nie ma sobie równych na całym świecie. Phnom Penh,
stolica kraju, jest interesującym, bardzo żywym, głośnym, pełnym riksz i motorów, choć stosunkowo niedużym miastem. Szczególnie warte uwagi
są miejsca związane z reżimem Czerwonych Khmerów, S-21 oraz Pola Śmierci. Miłośnicy pluskania się w ciepłej wodzie także znajdą tu coś dla
siebie, najpopularniejsze miejscowości plażowe to Sihanoukville i Kep. W pobliżu tych miejscowości znajdują się także małe, tropikalne wysepki,
na które można się dostać wynajętą łodzią. W okolicach Kratie, w Mekongu, można zaobserwować bardzo rzadkie delfiny rzeczne.
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PROGRAM
Bangkok □ Rzeka Kwai □ Pattaya □ Siem Reap □ Angkor Wat □ Pattaya
Dzień 1.
Warszawa - Bangkok
Wylot z Warszawy.

Dzień 2.
Bangkok
Przylot na lotnisko w Bangkoku i rozpoczęcie programu. Transfer do hotelu i czas wolny. Wieczorem kolacja na statku spacerowym pływającym
po rzece Chao Phraya (fakultatywnie - ok. 50 USD/os.). Po rejsie możliwosc pozostania w centrum spacer ulicą Pat Pong, gdzie koncentruje się
życie nocne Bangkoku.

Dzień 3.
Bangkok
Zaraz po śniadaniu czeka nas wycieczka, podczas której zapoznamy się z najważniejszymi zabytkami stolicy Tajlandii, znanymi, jako „Klejnoty
Bangkoku”. Są to przede wszystkim obiekty sakralne, takie jak słynna z olbrzymiego posągu złotego Buddy świątynia Wat Traimit. W olbrzymim
kompleksie świątynnym Wat Phra Kheo będziemy podziwiać niezwykłą statuę Szmaragdowego Buddy. Następnie skierujemy się w stronę Wielkiego Pałacu, który od lat zachwyca turystów swoją architekturą. Naszej uwadze nie umknie również Wat Po - najstarsza buddyjska świątynia
królewska w Bangkoku, która słynie z ogromnego posągu leżącego Buddy. Po zwiedzeniu świątyń odbędzie się rejs łodzią długo rufową po rzece
Chao Phraya oraz po sieci kanałów prawobrzeżnej części miasta. Z perspektywy pokładu miasto i życie jego mieszkańców prezentuje się bardzo egzotycznie. Po wielu atrakcjach zwiedzania odpoczniemy w największej fabryce wyrobów jubilerskich w Bangkoku. Obejrzymy krótki film
po polsku o tajskim przemyśle jubilerskim, po czym zapoznamy się z procesem tworzenia gotowych wyrobów i zrelaksujemy się przy kawie w
przytulnej kawiarni. Następnie powrót do hotelu lub przejazd do jednego z kompleksów handlowych Bangkoku. Jako atrakcję wieczornej części
dnia proponujemy Państwu kolacje w restauracji na 78-ym piętrze w najwyższym budynku Bangkoku (cena ok 40 USD/os.), skąd roztacza się
niesamowita panorama na cala metropolię.

Dzień 4.
Bangkok - Kwai
Po śniadaniu czeka nas wycieczka za miasto - celem wyprawy będzie dolina Rzeka Kwai w prowincji Kanchanaburi. Po dniu spędzonym w atmosferze wielkomiejskiej, pobyt wśród niezwykłej i wciąż dzikiej przyrody z pewnością będzie dla Państwa miłym wytchnieniem. Wśród przewidywanych atrakcji znajdzie się wizyta na plantacji palm kokosowych, a także na targu wodnym Damnoen Saduak, gdzie będą Państwo mieli
możliwość sami potargować się z pokładu łódki. Po targu wodnym, będziemy mieli okazje by zobaczyć farmę węży oraz zapoznać się z niezwykłymi umiejętnościami treserów (dodatkowo płatne 10 USD/os.) Odwiedzimy także Królewskie Centrum Rękodzieła Tajskiego, w którym tajscy
artyści wytwarzają niezwykłe przedmioty z drewna tekowego. Następnie udamy się w okolice rzeki Kwai, a każdy z Państwa będzie mógł przejść
się po słynnym moście. Po obiedzie (dodatkowo płatny ok 10 USD/os.) w położonej na wodzie restauracji odwiedzimy wioskę słoni, gdzie za dodatkową opłatą (około 26 USD/os.) będziemy mogli przekonać się, jak niezwykłym doświadczeniem jest podróżowanie na grzbiecie tych wielkich
ssaków. W dalszej części programu odwiedziny jaskinię Tham Krasae, w której mieści się posąg Buddy oraz przejdziemy się po drewnianym wiadukcie tworzącym słynną „kolej śmierci”. Następnie czeka nas podróż łodzią w górę rzeki Kwai. Celem będzie położony na tratwach Resort, gdzie
spędzimy noc w atmosferze egzotycznej dżungli. Przed pójściem spać serwujemy Państwu kolację oraz proponujemy udział w pokazie tańców i
muzyki plemienia Monów (koszt 5 USD/os.) Nocleg w River Kwai Jungle Rafts.

Dzień 5.
Kwai - Erewan - Bangkok
Podczas śniadania przy odrobinie szczęścia obejrzymy kąpiel słoni. Potem wybierzemy się do prawdziwej, tropikalnej dżungli oraz do wioski Monów. Po powrocie do hotelu i wykwaterowaniu możliwość spłynięcia Rzeką Kwai w kapokach (niezapomniana przygoda, dla wszystkich, którzy
nie boja się wody). Następnie udamy się do Parku Narodowego Erewan, gdzie będzie można podziwiać jedne z najpiękniejszych wodospadów
Tajlandii. Po obiedzie (dodatkowo płatny) w lokalnej restauracji udamy się do Bangkoku. Nocleg w Bangkoku.

Dzień 6.
Bangkok - Siem Reap
Wczesnym rankiem po śniadaniu opuścimy hotel, a celem naszej podróży będzie sąsiadująca z Tajlandią Kambodża. Granicę przekroczymy w Poi
Pet (z Bangkoku do przejścia granicznego jest około 4-4,5 godziny jazdy samochodem 320 km; z Poi Pet do Siem Reap podróż potrwa około 2,5-3
godziny - do przejechania mamy zaledwie 150 km) Wjazd na teren Kambodży możliwy jest po załatwieniu wizy. Niezbędne będzie także zdjęcie
paszportowe. Po dotarciu do Siem Reap czeka nas wycieczka łodzią na ogromne jezioro Tonle Sap, gdzie możemy zobaczyć ciężkie życie lokalnych mieszkańców w pływających wioskach lub w wioskach budowanych na wysokich palach. Przejazd do hotelu na zakwaterowanie. Wieczór
polecamy spędzić na popularnej ulicy Pub Street, niedaleko nocnego rynku. Nocleg w hotelu.
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Dzień 7.
Siem Reap - Angkor Wat
Najbardziej niesamowitym miejscem w Kambodży jest niewątpliwie ukryty w dżungli Angkor Wat, gdzie znajduje się słynny, chociaż bardzo zrujnowany przez siłę dżungli, a także wielu rabusiów kompleks miejski i świątynny. Khmerska architektura imponuje swym rozmachem i monumentalizmem, o czym przekonacie się Państwo sami. Zwiedzając Angkor obejrzymy kompleks miejski Angkor Thom, z niezwykła świątynią Bayon,
świątynię Ta Phrom, która w dalszym ciągu porośnięta jest przez dżunglę oraz perłę architektury Khmerskiej, świątynię Banteay Srei (przejazd
do Świątyni Banteay Srei jest dodatkowo płatny 10 USD/os.). Powrót do Siem Reap na nocleg. Fakultatywna kolacja w lokalnej restauracji z pokazem Khmerskich tańców (ok. 15 USD/os.; kolacja ta jest w programie dla klientów, którzy wykupili obiadokolacje).

Dzień 8.
Siem Reap - Pattaya
Rano po śniadaniu transfer na granicę z Tajlandią. Po przekroczeniu granicy jedziemy do Pattaya, dokąd dotrzemy w godzinach popołudniowo-wieczornych. Klienci, którzy wykupili przedłużenie-wypoczynek na wyspie Koh Chang, mogą zostać przewiezieni od razu z granicy na wyspę
Koh Chang (transfer ten odbędzie się tylko z tajskim kierowcą). W tym przypadku ostatnia noc według programu w Pattaya zostanie przeniesiona na ostatnia noc pobytu klientów w Tajlandii przed wylotem z Bangkoku

Dzień 9.
Pattaya - Bangkok - Warszawa
Transfer na lotnisko w Bangkoku, zakończenie programu i wylot do Polski. Przylot do Polski, w zależności od rozkładu lotu, w dniu 9 lub w dniu 10.

Uwaga:
Większość hoteli w Tajlandii wymaga przy zakwaterowaniu gwarancji na ewentualne koszty konsumpcji z mini baru lub inne koszty na terenie
hotelu. Depozyt gwarancyjny hotele przyjmują w gotówce (lub ewentualnie kartą kredytową) w wysokości od 30 do 200 USD na pokój w zależności od kategorii hotelu. Depozyt ten jest zwracany w USD lub w THB przy wykwaterowaniu z hotelu.
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OPIS KRAJU
WJAZD I POBYT
Obywatele polscy są objęci obowiązkiem wizowym (brak wiz tranzytowych). Wizy (do 30 dni) można uzyskać w przedstawicielstwach dyplomatycznych Kambodży
(najbliższa Ambasada znajduje się w Berlinie) oraz podczas wjazdu lotniczymi/lądowymi przejściami granicznymi (potrzebne 2 fotografie paszportowe). Istnieje
również możliwość ubiegania się o wizę za pośrednictwem Internetu (e-visa).
Wymagany jest przynajmniej sześciomiesięczny okres ważności paszportu, licząc od daty wjazdu do kraju. Nie ma obowiązku okazywania biletu powrotnego, ani
też środków na pokrycie kosztów pobytu.
Nielegalne przedłużenie pobytu zagrożone jest karą grzywny w wysokości 5 USD (do 30 dni) lub 6 USD (powyżej 30 dni) za każdy dzień.
Nie jest możliwy wjazd i wyjazd z Kambodży tego samego dnia. W przypadku utraty/zagubienia paszportu na terenie Kambodży konieczne jest uzyskanie wizy
wyjazdowej. Nie ma obowiązku meldunkowego. Hotele i pensjonaty rejestrują gości na podstawie paszportów lub ich fotokopii.

BEZPIECZEŃSTWO
Kambodża ma wysokie wskaźniki przestępczości, w tym ulicznej, a cudzoziemcy stanowią atrakcyjny cel. Należy zachować szczególną ostrożność, gdyż zdarzają
się ataki na turystów w szczególności w Phnom Phen i w Sihanoukville, także w hotelach. W przypadku zgłoszenia kradzieży policja może pobierać od cudzoziemców opłatę (20-100 USD).
Należy unikać samotnych spacerów po zmroku, w szczególności w Sihanoukville oraz zachować szczególną ostrożność w czasie dorocznych festiwali organizowanych w dużych miastach.
Z uwagi na niestabilność polityczną istnieje możliwość lokalnych zamieszek. Należy unikać większych zgromadzeń, demonstracji i spotkań politycznych oraz nie
okazywać swoich sympatii wobec lokalnych polityków.

UBEZPIECZENIE
Nie są wymagane (ale zalecane) ubezpieczenia zdrowotne oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Często w przypadku korzystania z usług lekarskich i
szpitalnych oczekiwana jest płatność gotówką.

ZDROWIE
Nie wymaga się szczepień profilaktycznych przed przyjazdem. Prawdopodobieństwo zachorowania na malarię występuje w dżungli, na terenach podmokłych i bagiennych. Istnieje natomiast ryzyko zarażenia wirusem HIV, ptasiej grypy, dengą, amebą oraz licznymi chorobami skórnymi. Nie zaleca się picia wody pochodzącej
z otwartych zbiorników, źródeł, studni, jak również nieprzegotowanej wody z sieci wodociągowej. Ogólnie dostępna w sprzedaży i zalecana do spożycia jest woda
butelkowana. Surowe owoce i warzywa należy dokładnie myć i obierać. Zalecane jest częste mycie rąk, w szczególności po zakupach na miejscowych bazarach.
W Kambodży nie ma państwowego systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Opieka medyczna jest płatna i dostępna głównie w miastach. Pobyt w szpitalu wiąże się z
obowiązkowymi kosztami dodatkowymi, które musi pokryć pacjent tj. specjalistycznych badań, lekarstw, środków opatrunkowych. Transport do szpitala zapewniają tylko prywatne kliniki. Cudzoziemcy z poważnymi dolegliwościami kierowani są najczęściej do szpitali w Bangkoku (Tajlandia) oraz Ho Chi Minh City (Wietnam).

PODRÓŻOWANIE PO KRAJU
Z uwagi na niski poziom bezpieczeństwa i duże ryzyko napadów nie zalecamy podróżowania koleją oraz łodziami. W przypadku podróżowania autobusami należy
zachować szczególna ostrożność.

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW
Kambodża ma jeden z wyższych w regionie wskaźnik wypadków drogowych. Stan techniczny samochodów i umiejętności kierowców są na niskim poziomie. Do
prowadzenia pojazdów mechanicznych uprawnia miejscowe prawo jazdy (cudzoziemcy mogą się o nie ubiegać na podstawie międzynarodowego prawa jazdy).

CŁO
Nie ma ograniczeń przy wwozie, a jedynie przy wywozie dewiz - maksymalnie do 10.000 USD przy jednoczesnym udokumentowaniu źródła ich pochodzenia. Nie
ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT od zakupionych towarów. Władze miejscowe mogą wprowadzać czasowo bardziej restrykcyjne przepisy dotyczące
wwozu/wywozu broni, antyków, lekarstw czy wyrobów z kości słoniowej.

PRZEPISY PRAWNE
Niedozwolony jest handel narkotykami oraz ich posiadanie, wywóz oryginalnych dzieł sztuki khmerskiej, zwierząt objętych ochroną oraz wyrobów pochodzących
od gatunków objętych ochroną. Nie należy fotografować/filmować obiektów wojskowych i związanych z bezpieczeństwem (także budynków rządowych, lotnisk
czy mostów).
Surogacja (komercyjna) jest zakazana i zagrożona karą więzienia oraz grzywny.

PRZYDATNE INFORMACJE
• W czasie pory deszczowej trwającej od lipca do listopada często występują powodzie (także w stolicy kraju), co może uniemożliwić podróżowanie po kraju, także
głównymi trasami samochodowymi.
• Powszechnym środkiem płatniczym są dolary amerykańskie (nie są akceptowane uszkodzone i zużyte banknoty), miejscowa waluta jest używana głównie na
prowincji. W Phnom Penh i innych dużych miastach istnieje możliwość płacenia kartą kredytową (za dodatkową opłatą) oraz wypłacania USD z bankomatów
niektórych banków. Należy zachować szczególną ostrożność przy wypłacaniu pieniędzy z bankomatów (skimming, kradzieże).
Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim
obywatelom.
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TERMINY I CENY
Terminy i ceny dostępne u konsultanta Ideal Travel pod numerem telefonu 61 646 8 767
lub pod adresem info@idealtravel.pl .
Chcesz polecieć na ten program w małej grupie, ze znajomymi lub z rodziną?
Napisz do nas: info@idealtravel.pl .

CENA: OK 5490 PLN/OS.
CENA ZAWIERA:
zakwaterowanie w hotelach 3 ***z klimatyzacją (z wyjątkiem hotelu na Rzece Kwai) • wyżywienie: śniadania w formie
bufetu • przelot Warszawa - Bangkok - Warszawa z przesiadkami • opłaty lotniskowe • przejazd klimatyzowanymi
autokarami • opieka pilota • obsługa lokalnego przewodnika • zwiedzanie zgodnie z programem (bez biletów wstępu) • ubezpieczenie KL i NW.

OPŁATY DODATKOWE:
- Dopłata do zakwaterowania w pokoju pojedynczym, albo do tańszej opcji „podróżujący samotnie” (uczestnik może
być dokwaterowany do innej osoby tej samej płci) - w przypadku realizacji dokwaterowania w ramach opcji „podróżujący samotnie”, dopłata zostanie anulowana, zniżki dla 3. osoby na dostawce.
- Dopłata do obiadokolacji.
- Obowiązkowa opłatya za wstępy do zwiedzanych obiektów, obsługę lokalnych przewodników, serwis miejscowego
agenta, zwyczajowe napiwki i inne opłaty lokalne w wysokości ok. 115 USD na osobę jako pakiet płatny lokalnemu
kontrahentowi (pilotowi) na miejscu wycieczki.
- Wycieczki fakultatywne i lunche ok. 230 USD/os.
- Koszty uzyskania wizy kambodżańskiej - możliwość uzyskania wizy kambodżańskiej na przejściu granicznym Tajlandia-Kambodża, w trakcie trwania wycieczki. Wymagania - jedno zdjęcie wizowe. Opłata za serwis wizowy na granicy
50 USD/os.
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