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LAOS – KAMBODŻA: wyprawa szlakiem kuchni 
laotańskiej i khmerskiej  
 
Trasa: (LAOS) Vientiane – Kuangsi – Luang Prabang – (KAMBODŻA) 
Siem Reap – Angkor – Tonle Sap – Phnom Penh – Shihanouk Ville 
 
 
Laos to kraj, w którym po wiekach najazdów, zaborów, 
cudzoziemskich wojen, nareszcie sami Laotańczycy odnajdują swoje 

spełnienie w rodzinie, w prostym życiu wsi, w sangha, oraz w chwilach dumy z nielicznych zwycięstw w 
długiej historii ich kraju. To kraj o niezwykle bogatej historii, wspaniałych zabytkach, autentycznym i 
serdecznym społeczeństwie. Jest trzecim na świecie producentem opium. Ciekawa i starożytna kultura 
przetrwała tu nie tylko w budowlach, ale również w obyczajach i ludzkiej mentalności.  
Kambodża - nieznane imperium Khmerów, kraj o bogatej i jednocześnie bardzo tragicznej historii. 
Świątynie w Angkor należą do najpiękniejszego kompleksu budowli, który powstawał w okresie od IX do 
XIII wieku. Uważa się, że Khmerowie stworzyli wówczas najświetniejszą cywilizację w Azji Południowo-
Wschodniej, która przyćmiła nawet w owych czasach wspaniałości Babilonu. Okres świetności Kambodży 
przypadał na wiek XII - XIII, kiedy zajmowała ona znaczną część Półwyspu Indochińskiego i dominowała 
na Półwyspie aż do wieku XVIII-XIX. Jest to bez wątpienia kraj o ogromnej różnorodności, który zadziwia, 
fascynuje i zasługuje na głębsze poznanie. 
 
Największe atrakcje:  

 Lekcje gotowania pod okiem uznanych szefów kuchni – doskonała okazja, by zgłębić tajniki 
egzotycznej sztuki kulinarnej i skosztować wielu miejscowych specjałów 

 Wientian – stolica Laosu ze złotą świątynią Pha That Luang 

 Luang Prabang i wzgórze Phousi 

 Rejs po Mekongu 

 Jezioro Tonle Sap – cud natury i wioski na palach 

 Angkor – dawne królestwo Khmerów (UNESCO)   

 Phnom Penh – tajemnicza stolica Kambodży 

 Relaks na plaży w kambodżańskim kurorcie Sihanouk Ville 
 

 Termin:     Cena:     
 23.04 – 06.05.2018r.   5990 zł + 2065 USD 
 05.11 – 18.11.2018r.   5990 zł + 2139 USD     
  

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Vientiane (-/-/-)        
Spotkanie z pilotem, przelot do Laosu. 
 
Dzień 2 Vientiane (-/-/K) 
Przylot do Vientiane, stolicy Laosu. Starożytne Vang Chang było od końca XII w. pod panowaniem 
Khmerów z Angkor. Pod koniec XIII w. włączone do tajskiego królestwa Sukhothai, od połowy XIV w. 
znalazło się w granicach laotańskiego królestwa Lang Chang. Po przylocie transfer do hotelu, 
zakwaterowanie, krótki odpoczynek. Następnie zwiedzanie: świątynia awPhraKaew, w której obecnie jest 
muzeum, świątynia SiMuang z XVI wieku. Nocleg w hotelu w Vientiane 
 
Dzień 3 Vientiane (S/-/-) 
Po śniadaniu zwiedzanie Vientiane. W programie: pomnik Patuxai symbolizujący walkę Laotańczyków 
przeciwko francuskiemu panowaniu i często nazywanym Laotańskim Łukiem Triumfalnym, Pha That 
Luang – symbol miasta, pochodzące z czasów francuskich centrum miasta, lokalny targ, Buddha Park  z 
licznymi niesamowitymi rzeźbami. Nocleg w Vientiane. 
 
Dzień 4 Vientiane – Luang Prabang (S/-/-) 
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Po śniadaniu transfer na lotnisko i przelot do Luang Prabang. Po przylocie zwiedzanie Luang Prabang - 
dawnej stolicy królestwa i najciekawszego miasta kraju. Luang Prabang otaczają malownicze góry, a nad 
miastem dominuje wzgórze Phousi, z którego roztacza się piękny widok na dawną stolicę i dolinę 
Mekongu. Wzgórze Phousi położone jest na południowym krańcu półwyspu utworzonego przez rzeki 
Mekong i Nam Khan. W programie m. in. Muzeum Narodowe (były pałac królewski), wzgórze Phousi, z 
którego rozciąga się widok na: pobliską okolicę, świątynię Visun, Sene oraz Xieng Thon, która jest jedną z 
najważniejszych buddyjskich świątyń na terenie Laosu, świątynie Mai, Aham. Po południu przejazd 
rowerami do lokalnej wioski Ban Xangkhong. Nocleg w Luang Prabang.  
 
Dzień 5 Kuang Si – Luang Prabang (S/L/-) 
Mówi się, że gdyby trzeba było znaleźć miasto, które ucieleśnia wszystko, czym jest Laos, to byłoby to 
Luang Prabang. Miasto spaja historię kraju: tradycyjne świątynie stojące w bezpośrednim sąsiedztwie 
francuskich budynków kolonialnych i stapiają się w architektoniczną jedność.  
Po śniadaniu udamy się do lokalnej wioski, gdzie będzie możliwość przyjrzeć się codziennemu życiu 
mieszkańców prowincji. Następnie 4.godzinny trekking do zachwycających wodospadów Kuang Si. Po 
lunchu wizyta w ośrodku ratowania niedźwiedzi oraz lokalnym targu w wiosce Tad Pan. Nocleg w Luang 
Prabang. 
 
Dzień 6 rejs po Mekongu – Ou Caves – lekcja gotowania (S/-/K) 
Tego dnia w programie rejs po Mekongu, podczas którego odwiedzimy Jaskinie Ou Caves w których 
znajdują się setki posągów Buddy, przynoszonych tutaj, jako ofiara. Wizyta w wiosce Ban Phanom. 
Powrót do Luang Prabang. Następnie udamy się na lokalny targ, gdzie poznamy specyfikę laotańskich 
produktów, niezbędnych podczas naszej lekcji gotowania. Wreszcie Pod okiem lokalnego mistrza 
poznamy tajniki kuchni laotańskiej. Będziemy gotować tradycyjne laotańskie dania. Kolacja składająca się 
z dań wspólnie przygotowanych podczas lekcji gotowania. Nocleg w Luang Prabang.   
 
Dzień 7 Luang Prabang – Siem Reap – Tonle Sap (S/-/K) 
Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Luang Prabang i przelot do Siem Reap w Kambodży. Po przylocie 
odprawa graniczna, odebranie bagaży. Nastepnie rejs po jeziorze Tonle Sap – największym jeziorze 
słodkowodnym w Azji południowo-wschodniej. Tonle Sap to nie tylko cud przyrody, lecz także główne 
źródło pożywienia dla większości mieszkańców Kambodży. Każdej wiosny wody Tonle Sap podnoszą się i 
zatapiają wioski leżące wzdłuż jeziora. Drogi, pola - woda zakrywa wszystko. Tylko czubki drzew wystają 
nad jej powierzchnię. Wieśniakom to nie przeszkadza. Chaty budują na wysokich palach. Jesienią, kiedy 
kończy się pora deszczowa i jezioro wraca do brzegów, mnóstwo ryb staje się łatwym łupem dla rybaków. 
Pływając wzdłuż wiosek będzie możliwość podglądania codziennego życia mieszkańców. Kolacja z 
kuchnią khmerską oraz pokazem khmerskich tańców. Nocleg w Siem Reap.   
 
Dzień 8 lekcja gotowania – Angkor (S/L/-) 
O świcie (dla chętnych) zachwycający wschód słońca w Angkor Wat. Powrót do hotelu na śniadanie. 
Następnie wizyta na lokalnym targu, gdzie poznamy specyfikę tutejszych produktów. Przejazd do 
khmerskiej szkoły gotowania – tam po bacznym okiem mistrza, lekcja gotowania i przygotowywania 
typowych khmerskich dań. Lunch, podczas którego zostaną zaserwowane przygotowane potrawy. Po 
lunchu zwiedzanie monumentalnego kompleksu Angkor Wat, największej, najważniejszej i najbardziej 
znanej świątyni buddyjskiej w kompleksie. To dzieło Suryavarmana II (1115-1150r.). Jest to najlepiej 
zachowany przykład architektury Khmerów i leży 1,3 km na południe od miasta królewskiego Angkor 
Thom. Angkor Wat został zbudowany jako świątynia hinduistyczna, potem zaadaptowany przez 
buddystów - przez wstawienie nielicznych figur i symboliki buddyjskiej do ruin świątyń. Następnie 
zobaczymy Południową Brame Angor Thom (Starożytnego Miasta Angkor) oraz świątynię Bayon należącą 
do najpiękniejszych świątyń kompleksu Angkor. Potężne kamienne twarze Bayonu należą do najbardziej 
znanych dzieł klasycznej sztuki i architektury khmerskiej. W świątyni jest 37 wież i niemal wszystkie 
zostały ozdobione wielkimi twarzami spoglądającymi w cztery strony świata. Naukowcy debatują nad tym 
czyje to są twarze. Niektórzy twierdzą, że jest to twarz Loksvary (współczującego mnicha; buddyzm 
Mahajana) inni, że jest to połączenie twarzy Buddy i króla Jayavarmana VII; Bakseichamkrong & Baphun. 
Nocleg w Siem Reap. 
Dzień 9 Banteay Srei – Ta Prohm (S/L/-) 
Po śniadaniu przejazd rowerami do świątyni Banteay Srei, jednej z najlepiej zachowanych, wybudowanej 
w X w. przez Yajnavaraha, jednego z poddanych króla Rajendravarman II. Każdą ścianę pokrywają 
misternie rzeźbione w czerwonym piaskowcu ornamenty i płaskorzeźby. Świątynia nazywana jest 
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„Cytadelą Piękna. W drodze do świątyni przystanki w lokalnych wioskach. Poznamy też, jak się wyrabia 
papier ryżowy i posmakujemy lokalnego wina oraz cukru palmowego. Odwiedzimy muzeum, którego 
twórcą jest były żołnierz Czerwonych Khmerów. Zwiedzimy znajdująca się w dżungli świątynię Ta Prohm, 
która do dziś zachowała kształt z czasu jej odkrycia. Świątynia została odkryta w XIX wieku przez 
Francuzów. Nocleg w Siem Reap. 
 
Dzień 10 Siem Reap – Sihanouk Ville (S/-/-) 
Po śniadaniu transfer na lotnisko, przelot do Sihanouk Ville, najpopularniejszego kambodżańskiego 
kurortu plażowego. W samym miasteczku są bardzo ładne, piaszczyste plaże z parasolami i knajpkami 
nad samym brzegiem. Można się dodatkowo wybrać na rajd po okolicznych tropikalnych wysepkach, 
które gwarantują jeszcze lepsze warunki do plażowania i snorkelingu. Nocleg w Sihanouk Ville.  
 
Dzień 11 – 12 Sihanouk Ville (S/-/-) 
Pobyt w Sihanouk Ville, wypoczynek, czas wolny. Noclegi w Sihanouk Ville.  
 
Dzień 13 Sihanouk Ville – Phnom Penh (S/L/-)   
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Phnom Penh, stolicy kraju położonej w południowo-zachodniej 
części kraju, przy ujściu rzeki Tonle Sap do Mekongu. Wg legendy, w 1370r. bogata dama imieniem Yu 
Phen, która miała pałac nad brzegiem Mekongu zauważyła w rzece przepływający ogromny pień koki. 
Postanowiła go wyłowić i wspólnymi siłami wraz z sąsiadami wyciągnęła ten pień drzewa z rzeki. Okazało 
się, że w środku znajdują się cztery brązowe statuetki Buddy i jedna kamienna figurka bogini (Prah 
Noreay). Pani Phen jak i sąsiedzi, którzy pomagali jej w wyciąganiu pnia z wód Mekongu, potraktowali to 
zjawisko jako zapowiedź pomyślnych wydarzeń. Umieścili statuetki Buddy i bogini w naprędce 
zbudowanej kaplicy a kilka lat później zaczęli budować wzgórze, aby w jakiś szczególny sposób 
uhonorować to znalezisko. Tak powstała góra – nazwana Phnom Daum Penh (Góra Pani Penh). Jest to 
sztucznie usypane wzgórze górujące nad miastem, które ma 27 metrów wysokości. Również w 
początkach XVII wieku, kiedy świątynia została rozbudowana, został dobudowany klasztor. Na wzgórzu 
tym byli chowani wielcy dostojnicy państwowi i królowie khmerscy. W programie: Pałac Królewski, Srebrna 
Pagoda (posadzka wyłożona ponad tysiącem srebrnych płytek), Wat Phnom – symbol stolicy Kambodży. 
Wczesnym popołudniem transfer na lotnisko w Phnom Penh, odprawa bagażowa i paszportowa. Przelot 
do Europy (nocny przelot do Warszawy - posiłki na pokładach samolotów).    
 
Dzień 14 Warszawa (-/-/-) 
Przylot do Warszawy. 
   
Cena obejmuje:  

 bilet lotniczy na trasie Warszawa / Vientiane, Phnom Penh / Warszawa, 

 opłaty lotniskowe i podatki graniczne do w/w przelotów międzykontynentalnych, 

 03 przeloty wewnętrzne 

▪ Vientiane / Luang Prabang 

▪ Luang Prabang / Siem Reap 

▪ Siem Reap / Sihanouk Ville 

 opłaty lotniskowe i podatki do w/w przelotów wewnętrznych, 

 noclegi w hotelach 4* (dopłata do pokoju 1-os. 578 USD), 

 wyżywienie zgodnie z programem – kuchnia lokalna (S-śniadanie, L-lunch, K-kolacja) 

 transfery klimatyzowanymi busami lub autokarami (w zależności od ilości uczestników) na trasach 
lotniska/hotele/lotniska,   

 przejazdy klimatyzowanymi busami lub autokarami (w zależności od ilości uczestników) podczas 
realizacji programu,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem,  

 rejs po Mekongu w Laosie,  

 lekcje gotowania zgodnie z programem, 

 jazdę rowerami w Laosie do lokalnej wioski, 

 jazdę rowerami w Angkor, 

 02 butelki po 0,3 l. wody mineralnej niegazowanej dla każdego Uczestnika podczas realizacji 
programu objazdowego,   

 lokalnych / licencjonowanych przewodników z j.angielskim podczas realizacji programu 
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objazdowego, 

 opiekę pilota/tłumacza ze strony Łachmański Travel do wyłącznej dyspozycji grupy, 

 wymagane podatki i opłaty rządowe w Laosie i Kambodży.  

 ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz koszty leczenia na czas wyjazdu.  
 
Cena nie obejmuje: wydatków osobistych, upominków i pamiątek oraz opłat za filmowanie i 
fotografowanie, Innych posiłków, napojów do lunchów i kolacji oraz zwyczajowych napiwków, wiz 
wjazdowych: Laos – 30 USD, Kambodża – 30 USD (płatne gotówką na lotniskach po przylocie), biletów 
wstępu ok. 83 USD, obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGI – Kalkulacja dla grupy min. 11 osób płacących. Kolejność zwiedzania może się zmienić. Program 
może ulec zmianom z powodu siły wyższej lub w wyniku obustronnego uzgodnienia. Ostateczne ceny 
biletów lotniczych z dnia wystawienia. Istnieje możliwość wprowadzenia zmian w cenach biletów wstępu i 

wiz wjazdowych. 
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