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TAJLANDIA – KAMBODŻA: wyprawa na Festiwal wodny 
Bon Om Touk 
 
Trasa: (TAJLANDIA): Bangkok – Damnoensaduak – Kanchanaburi 
– rzeka Kwai – Ayutthaya – Bang Pa-in – Koh Chang – Pattaya 
(KAMBODŻA): Siem Reap – Angkor Wat – jezioro Tonle Sap 

 

 
Święto Bon Om Touk związane jest z dorocznym cyklem życia 
jeziora Tonle Sap. Zawsze w porze deszczowej, kiedy wody 

Mekongu wzbierają, rzeka Tonle Sap, która stanowi łącznik pomiędzy jeziorem a Mekongiem, zaczyna się 
rozlewać i odwraca swój bieg. W rezultacie następuje napływ wód do jeziora Tonle Sap, które wyraźnie 
zwiększa w tym czasie swoją powierzchnię i głębokość, zalewając żyzne pola i lasy. Powrót rzeki do jej 
naturalnego stanu jest hucznie świętowany. W trakcie trzydniowego festiwalu, nadrzeczna część miasta 
zamienia się w jeden wielki festyn z setkami straganów i ogródków z jedzeniem.   Głównym wydarzeniem 
są wścigi smoczych łodzi z załogami, pochodzącymi z wiosek z całego kraju. Łodzie te są zbite z drewna 
koki, mają do 30 m długości, są pomalowane w jaskrawe barwy i udekorowane symbolami szczęścia i 
obfitości. Wieczorem, natomiast, można obserwować pokaz fajerwerków. Zwyczajem jest także, 
puszczanie na wodzie małych, ręcznie robionych, pływających łódeczek, na których zapala się świeczkę.  
 
Największe atrakcje:  

 Bangkok – Szmaragdowy Budda, Pałac Królewski i rejs po kanałach w dzielnicy Thonburi 

 Wizyta na pływającym targu w Damnoensaduak 

 Most na rzece Kwai i nocleg w hotelu na rzecznych tratwach 

 Ayutthaya – starożytna stolica Tajlandii 

 Angkor – dawne królestwo Khmerów (UNESCO) 

 „Twierdza Kobiet” - czyli świątynia Banteay Srei 

 Uczestnictwo w obchodach wodnego festiwalu w Siem Reap 

 Koh Chang – rajska wyspa niemal w całości pokryta bujną, tropikalną roślinnością 

 Pattaya – stolica rozrywki i centrum turystyki masowej w Tajlandii 
 

 Termin:     Cena:     
 05.11 – 19.11.2019 r.   4958 zł + 1376 USD 
  
 

PROGRAM WYJAZDU 
 
Dzień 1 Warszawa – Bangkok (-/-/-) 
Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Tajlandii. 
 
Dzień 2 Bangkok (S/-/-) 
Przylot do Bangkoku. Po powitaniu na lotnisku przejazd do hotelu. Zkwaterowanie i czas wolny na 
odpoczynek. Opcjonalnie (płatne dodatkowo ok. 50 USD/osoba): kolacja na łodzi połączona z 
dwugodzinnym rejsem po rzece Chaophraya oraz wizyta na ulicy globtroterów Khao San Road. 
 
Dzień 3 Bangkok (S/-/-) 
Zwiedzanie Bangkoku, w programie: Świątynia Leżącego Buddy (znajduje się w niej największy w 
Bangkoku posąg Buddy o długości 46 m); Świątynia Szmaragdowego Buddy (najważniejsze sanktuarium 
religijne kraju; Pałac Królewski (historyczna siedziba królów Tajlandii) oraz wycieczka po kanałach 
Bangkoku w dzielnicy Thonburi (w czasie wycieczki można zobaczyć m.in. wiele malowniczych 
drewnianych domów zbudowanych na palach). Po południu powrót do hotelu; czas wolny na zakupy lub 
na relaks przy basenie.  
 
Dzień 4 Bangkok – Kanchanaburi (S/-/-) 
Po wczesnym wykwaterowaniu z hotelu, wyjazd do miejscowości Damnoensaduak, w której znajduje się 
słynny pływający targ. Następnie wsiądziemy do łodzi, którymi dopłyniemy na ten egzotyczny rynek. 

http://www.lachmanski.pl/


www.lachmanski.pl                                                                                              ŁACHMAŃSKI TRAVEL 

Można tu kupić owoce tropikalne, pamiątki, lokalne wyroby, a nawet zupę gotowaną bezpośrednio na 
łodzi. Wyjazd do miejscowości Kanchanaburi, położonej ok. 30 km od granicy z Birmą. Czas wolny na 
zdjęcia na słynnym moście na rzece Kwai. Następnie przejazd w kierunku granicy z Birmą, do hotelu 
River Kwai Jungle Rafts. Hotel składa się z domków, krytych strzechą, zbudowanych na tratwach na rzece 
Kwai. Wieczorem kolacja; czas wolny.  
 
Dzień 5 Kanchanaburi – Ayutthaya (S/-/-) 
Po wczesnym śniadaniu w otoczeniu tropikalnej roślinności i budzącej się do życia natury, 
wykwaterowanie z hotelu. Powrót łodziami motorowymi do przystani. Następnie przejedziemy do parku 
narodowego Erawan, gdzie podczas swobodnego trekkingu podziwiać będziemy piękną, tropikalną 
roślinność. Dla chętnych, możliwość kąpieli w krystalicznie czystych wodach malowniczego wodospadu, 
zaliczanego do najpiękniejszych wodospadów Tajlandii. Przejazd do jaskini Tam Krase, w której znajduje 
się posąg Buddy. Tuż obok przebiega malowniczo położony most, powstały w czasie wojny. Po południu 
przejazd do starożytnej stolicy Tajlandii – miejscowości Ayutthaya (stolica w latach 1351 – 1767). 
Zakwaterowanie w hotelu; nocleg. 
 
Dzień 6 Ayutthaya – Bangkok – (KAMBODŻA) Siem Reap (S/-/-) 
Po śniadaniu zwiedzanie zabytków Ayutthayi. Miasto zostało doszczętnie zniszczone przez wojska 
birmańskie w 1767 roku, jednak do dzisiaj zachowały się tam ruiny dziesiątek wspaniałych świątyń, które 
są niemym świadectwem chlubnej przeszłości miasta. W połowie XVIII w. w Ayutthayi mieszkało ponad 
200 tys. ludzi i w tym okresie było to jedno z najwspanialszych miast na świecie. Przejazd do 
miejscowości Bang Pa-in. Znajduje się tu letnia rezydencji królów Tajlandii. Rezydencja powstała w 
połowie XVII w., ale obecny kształt przybrała w drugiej połowie XIX w., w okresie panowania królów Ramy 
IV i Ramy V. Wśród imponujących budowli zespołu pałacowego na szczególną uwagę zasługuje "Pałac 
Niebiańskiego Światła" (budowla w chińskim stylu wzniesiona w 1889 r.); "Boska Siedziba Wolności 
Osobistej" (pawilion zbudowany na środku małego jeziora, w typowym tajskim stylu) oraz „Wieża 
Strażnika Mądrości” (wieża obserwacyjna wybudowana przez króla Ramę V). Po południu transfer na 
lotnisko w Bangkoku. Przelot do miasta Siem Reap w Kambodży. Po przejściu kontroli paszporowej 
transfer do hotelu. Zakwaterowanie; nocleg w Siem Reap. 
 
Dzień 7 Angkor Wat (S/-/-) 
Rano rozpoczniemy zwiedzanie słynnego kompleksu świątyń Angkoru (zwiedzanie w jeepach). Na 
początek wybierzemy się do Angkor Thom: „Wspaniałego Miasta”, założonego przez króla Jayavarmana 
VII, stolicy imperium khmerskiego w czasie jego największego rozkwitu na przełomie XII i XII w. Można tu 
podziwiać m.in. Południową Bramę Angkor Thom, świątynię Bayon z jej słynnymi wieżami, ozdobionymi 
twarzami spoglądającymi w cztery strony świata; Taras Słoni, Taras Trędowatego Króla i Pałac Królewski. 
Odwiedzimy również świątynię Ta Phrom, w której kręcono film „Tomb Raider”. Świątynia ta nigdy nie 
została odrestaurowana; widać tam potężne korzenie drzew obejmujące całe budynki. Ta Phrom to 
odzwierciedlenie tego, jak wyglądał kompleks Angkoru przed jego odkryciem przez francuskich 
podróżników. Po południu zwiedzanie słynnej świątyni Angkor Wat. Świątynia powstała w XII w.; zaliczna 
jest do największych i najwspanialszych kompleksów świątynnych na świecie. Szczególne wrażenie 
wywiera widok pięciu potężnych wież symbolizujących górę Meru. Po południu uczestnictwo w 
festiwalu wodnym w Siem Reap. Możliwość także zakupów na nocnym targu Psar Chas. 
 
Dzień 8 Siem Reap (S/-/-) 
Rano zwiedzanie świątyni Banteay Srei, zwanej „Twierdzą Kobiet”. Jest to jedna z najlepiej zachowanych 
świątyń, położona ok. 30 km na północny-wschód od Siem Reap. Wizyta w lokalnym muzeum min. 
Zostało ono założone przez byłego żołnierza „Czerwonych Khmerów”, Aki Ra. Jest ono prowadzone przez 
ofiary min, które w Kambodży nie otrzymują praktycznie żadnej pomocy od państwa. Po południu 
wycieczka drewnianą łodzią po jeziorze Tonle Sap. W czasie 2-godzinnego rejsu będziemy mieli szansę 
obserwować mieszkańców różnych wyznań i narodowości (Khmerów, Wietnamczyków, Muzułmanów), 
żyjących w pływających wioskach u brzegów jeziora, mających tam swoje domy, szkoły, kaplice i całe 
gospodarstwa. Ten tradycyjny styl życia miejscowej ludności tylko w niewielkim stopniu zmienił się od 
czasu świetności imperium Khmerów. 
 
Dzień 9 Siem Reap – Koh Chang (S/-/-) 
Po wczesnym śniadaniu wyjedziemy na granicę z Tajlandią. Po przejściu kontroli paszportowej, przejazd 
na wyspę Koh Chang. Jest to niezwykle malownicza wyspa, niemal w całości pokryta roślinnością 
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tropikalną. Koh Chang jest częścią parku narodowego, obejmującego archipelag 52 wysp i wysepek. 
Wnętrze wyspy jest górzyste, trudno dostępne i niemal niezamieszkałe. Główne siedliska ludności i 
ośrodki turystyczne skoncentrowały się na najpiękniejszych plażach na zachodnim wybrzeżu. Do dzisiaj 
na Koh Changu jest niewiele hoteli, a te, które istnieją, mają niską zabudowę i wręcz toną w otoczeniu 
tropikalnej roślinności. Jest tam tylko jedna droga, która łączy wszystkie plaże i wioski rybackie. „Stolicą” 
wyspy jest miejscowość Hat Sai Keo (w tłumaczeniu: „plaża białego pisku”). Po przybyciu na miejsce, 
zakwaterowanie w hotelu. Czas wolny na odpoczynek. 
 
Dzień 10 – 13 Koh Chang (S/-/-) 
Dni przeznaczone na wypoczynek i korzystanie z infrastruktury hotelowej.  
 
Dzień 14 Koh Chang – Pattaya (S/-/-) 
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Pattayi - stolicy rozrywki. Wieczorem czas wolny, 
który warto przeznaczyć na zapoznanie się z życiem nocnym Pattayi.  
 
Dzień 15 Pattaya – Bangkok – Warszawa (S/-/-) 
Wczesne wykwaterowanie, a nastepnie transfer na lotnisko w Bangkoku (ok. 2 godz. w drodze). Odprawa 
biletowo – bagażowa, wylot do Polski. 
   
Cena obejmuje:  

 przelot samolotami rejsowymi na trasie Warszawa/Bangkok/Warszawa, 

 wizę do Kambodży, 

 01 przelot samolotem w Azji - zgodnie z programem (Bangkok/Siem Reap),  

 noclegi w hotelach 3*/4* (dopłata do pokoju 1-os. 614 USD),  

 wyżywienie wg programu – kuchnia lokalna (S-śniadanie, dopłata do obiadokolacji: 337 USD),    

 transfery i przejazdy podczas zwiedzania,  

 wycieczki i atrakcje zgodnie z programem, 

 rejs po kanałach w dzielnicy Thonaburi w Bangkoku, 

 zwiedzanie jeepami kompleksu Angkor Wat,  

 bilety wstępu do zwiedzanych obiektów,  

 usługi lokalnych przewodników,  

 pilota/tłumacza ze strony B.P. Łachmański Travel,  

 opłaty wjazdowe do Tajlandii i Kambodży oraz lokalne podatki i opłaty rządowe,  

 opłaty wyjazdowe z Kambodży oraz wylotowe z Tajlandii,  

 ubezpieczenie KL i NNW w SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 01-208 
Warszawa, ul. Przyokopowa 31.  

 
Cena nie obejmuje: innych posiłków oraz napojów do obiadów i kolacji, wycieczek fakultatywnych, 
napiwków, wydatków osobistych, opłat za filmowanie i fotografowanie, obowiązkowej składki na 
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 13 zł/os.    
 
UWAGA - Kalkulacja dla grupy min. 12 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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