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KAMBODŻA I TAJLANDIA
– TROPIKALNY RAJ

NAZWA: Kambodża

NAZWA OFICJALNA:  Królestwo Kambodży

STOLICA: Phnom Penh

WALUTA: Riel kambodżański (KHR) 

JĘZYK:  jkhmerski

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. Miesz-
kańcy 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.

Tel. +48 61 646 8 767
info@idealtravel.pl
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Bangkok □ Chanthaburi □ Park Narodowy Namtok Phlio □ Battambang □ Siem Reap □ Tonle 

Sap □ Angkor □ Phnom Penh

P R O G R A M

Dzień 1.
Warszawa - Bangkok
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Tajlandii.

Dzień 2.
Bangkok
Przylot do Bangkoku. Powitanie na lotnisku przez lokalnego przewodnika. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, nocleg. Dla chętnych (za dodat-
kową opłatą na miejscu): kolacja w restauracji na 78. piętrze hotelu Baiyoke Sky – najwyższym budynku w Tajlandii, skąd roztacza się panoramicz-
ny widok na miasto. Następnie spacer słynną ulicą Khao San. Powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 3.
Bangkok
Śniadanie. Zwiedzanie największych atrakcji BANGKOKU: Świątyni Złotego Buddy, przejazd przez chińską dzielnicę. Wizyta w Świątyni Leżą-
cego Buddy, w której znajduje się jeden z największych posągów Buddy mierzący 46 m. Następnie Świątynia Szmaragdowego Buddy (najważ-
niejsze sanktuarium religijne kraju), oraz Pałac Królewski (historyczna siedziba królów Tajlandii). Przejazd przez królewską dzielnicę Dusit, w 
której można zobaczyć m.in. salę tronową Ananta Samakhom, pomnik króla Ramy V na koniu, oraz pałac Paruskawan, w którym na początku XX 
w. mieszkała księżniczka Katia. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): wycieczka tradycyjną łodzią po rzece Chao Phraya i kanałach 
Bangkoku, które były podstawowym szlakiem komunikacyjnym dawnego miasta. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu) 
przejazd na nocny targ Asiatique Riverfront. Kolacja serwowana składająca się z tradycyjnych tajskich dań oraz rewia – Calypso. Czas wolny 
na zakupy na największym targu nocnym Bangkoku, gdzie znaleźć można mnóstwo restauracji, ulicznego jedzenia i straganów z pamiątkami. 
Powrót do hotelu, nocleg. 

Dzień 4.
Chanthaburi – Park Narodowy Namtok Phlio
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wcześnie rano przejazd do prowincji CHANTHABURI, położonej ok. 240 km na południowy-wschód od Bangko-
ku. Zwiedzanie jednego z największych kościołów katolickich w Tajlandii – katedry Niepokalanego Poczęcia. Następnie wizyta w PARKU NARO-
DOWYM NAMTOK PHLIO. Krótki spacer do przepięknie położonego wodospadu i kąpiel w krystalicznie czystej wodzie. Po krótkim odpoczyn-
ku przejazd do CHANTHABURI, miasta słynącego z handlu kamieniami szlachetnymi. Zakwaterowanie w hotelu, nocleg.

Dzień 5.
Chanthaburi
Śniadanie. Przejazd na wybrzeże w Laem Sing. Wypoczynek na plaży. Po południu powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 6. 
 Battambang
Śniadanie. Wykwaterowanie. Wcześnie rano wyjazd do Ban Phakad na granicy z Kambodżą. Po przekroczeniu granicy przejazd do BATTAM-
BANG, drugiego pod względem wielkości miasta w Kambodży, słynącego z doskonale zachowanej kolonialnej architektury. Po drodze zwiedza-
nie świątyni Wat Banan. Świątynia powstała w okresie świetności Angkoru w XIII w. Położona jest na wzgórzu Phnom Banan, z którego roztacza 
się widok na dolinę rzeki Sanken. Jeżeli czas pozwoli: wizyta w jedynej w Kambodży winiarni Prasat Banan i na plantacji papryczek chilli (okres 
zbioru to październik-styczeń). Po południu zakwaterowanie w hotelu w Battambang. Przed zmierzchem przejazd na wzgórze Phnom Sampeau. 
Znajdują się tu jaskinie zamieszkane przez nietoperze. Tuż po zachodzie słońca nietoperze ruszają na żer i masowo wylatują z jaskini. Szacuje 
się, że ich populacja liczy nawet do miliona osobników. Olbrzymie grupy nietoperzy tworzą na niebie ciemne, tańczące „żywe chmury”. Kolacja, 
powrót do hotelu, nocleg.

Dzień 7. 
Siem Reap – Tonle Sap
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do świątyni Ek Phnom ufundowanej w 1027 r., która choć nie tak spektakularna jak Angkor, urzeka udu-
chowioną atmosferą i spokojem. Dalej trasa wiedzie wzdłuż rzeki Sangke, przez wiejskie tereny zamieszkiwane przez rdzenną ludność, trudniąca 
się uprawą roli i hodowlą bydła. Przejazd do miejscowości SIEM REAP. Zakwaterowanie w hotelu. Po południu fakultatywnie (za dodatkową 
opłatą na miejscu): rejs po jednym z największych jezior tej części Azji – TONLE SAP. Ciekawostką są pływające wioski – osady, zbudowane na 
jeziorze z połączonych ze sobą łodzi. Podczas rejsu postój w jednej z pływających wiosek i możliwość zakupu pamiątek. Kolacja, powrót do ho-
telu, nocleg.
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Dzień 8. 
Angkor
Śniadanie. Zwiedzanie ANGKORU – dawnej stolicy państwa Khmerów: południowa brama Angkor Thom, świątynia Bayon, Taras Słoni, Taras 
Trędowatego Króla i pałac królewski. Obiad w lokalnej restauracji. Po południu zwiedzanie słynnej świątyni Angkor Wat – najdoskonalszego 
przykładu architektury khmerskiej. Wieczorem fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): kolacja w lokalnej restauracji połączona z poka-
zem tradycyjnych khmerskich tańców. Powrót do hotelu lub czas wolny na zakupy na nocnym targu Psar Chas. Nocleg.

Dzień 9. 
Phnom Penh
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do PHNOM PENH (ok. 6 godz.). Podróż jest okazję dla podziwiania wspaniałych krajobrazów prowin-
cjonalnej Kambodży, tradycyjnych wiosek o drewnianej zabudowie porozrzucanych pośród zielonych pól ryżowych i świątyń na wzgórzach. Po 
przybyciu do stolicy Kambodży zakwaterowanie w hotelu. Zwiedzenie Toul Sleng – dawnej szkoły, zamienionej w okresie rządów Czerwonych 
Khmerów na więzienie przeciwników politycznych. Kolacja, nocleg.

Dzień 10. 
Phnom Penh
Śniadanie. Zwiedzanie Phnom Penh: pałac królewski, Srebrna Pagoda, centralny rynek. Po południu transfer na lotnisko w Phnom Penh. Wylot 
do Polski.

Dzień 11. 
Przylot do Polski.
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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 cudzoziem-
ców opłatę (20-100 USD).
Należy unikać samotnych spacerów po zmroku, w szczególności w Sihanoukville oraz zachować szczególną ostrożność w czasie dorocznych festiwali organizowa-
nych 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 ba-
giennych. 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 zapewnia-
ją 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 dyplo-
matycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim 
obywatelom.

O P I S  K R A J U
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T E R M I N Y  I  C E N Y

CENA: OK 5289 PLN/OS.

CENA ZAWIERA:

8 noclegów: 2 w hotelu*** w Bangkoku, 2 w hotelu*** w Chanthaburi, 4 w hotelach*** w Kambodży; 2-os. pokoje 
(możliwość 1 dostawki) z łazienkami • wyżywienie zgodnie z programem: 8 śniadań, 1 obiad, 3 kolacje • przelot Pol-
ska-Bangkok-Polska, Sajgon-Bangkok • transfery w Tajlandii, Kambodży i Wietnamie • opieka pilota • ubezpieczenie 
KL i NW.

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 .

OPŁATY DODATKOWE:

- Obowiązkowe opłaty na miejscu: bilety wstępu i lokalni przewodnicy: ok. 150 USD, napiwki: ok. 5 USD/dzień/os.
-  Wiza do Kambodży wydawana jest na przejściu granicznym. Koszt: ok. 45 USD, do jej wyrobienia potrzebne są 2 

zdjęcia paszportowe. 
-  Opłaty fakultatywne: kolacja w Bangkoku w Baiyoke Sky: ok. 45 USD; Asiatique Riverfront i Calypso: ok. 50 USD; 

rejs po kanałach w Bangkoku: ok. 15 USD; kolacja z pokazem tańców: ok. 15 USD; Tonle Sap: ok. 15 USD.


