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WIETNAM - KAMBODŻA
kwiecień/maj 2019
Arrival: Hanoi 27/04
Departure: Hanoi 05/05

Wycieczka objazdowa, 9 dni, indywidualna organizacja,
możliwe modyfikacje i rozszerzenie, stosownie do
preferencji uczestników.
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26/04 Piątek wylot do Hanoi
27/04 Sobota HANOI
przylot do Hanoi, spotkanie z naszym kierowcą na lotnisku i
transfer do hotelu na starym mieście. Odpoczynek po podróży.
Polecamy spacer po starówce - poradzimy gdzie się udać. Nocleg w
Hanoi.
28-29/04 HANOI - HALONG - HANOI (B,L,D,B,L)
Uwaga: bagaż główny może pozostać w hotelu. Dwudniowa
wycieczka z rejsem po zatoce Halong, luksusowym Serenity Cruises
5*. Opis na stronach https://halongserenitycruises.com/
Po powrocie do Hanoi, zakwaterowanie w hotelu.
30/04 HANOI - DANANG - HOI AN (B)
Transfer na lotnisko i przelot do Danang, spotkanie z naszym
kierowcą i przejazd (40 min ) do najurokliwszego miasta
Wietnamu - Hoi An. Zakwaterowanie w hotelu przy starówce,
pełnej urokliwych zakątków oraz nastrojowych restauracji. Na
starówce jest też mnóstwo sklepów z rękodziełem, butami, torbami
oraz słynne pracownie krawieckie , szyjące błyskawicznie. Nocleg w
Hoi An.
01/05 HOI AN (B)
Hoi An idealnie nadaje się na aktywny wypoczynek rowerem.
Większość hoteli oferuje bezpłatne wypożyczalnie rowerów. 3
kilometry od miasta znajdują się 2 plaże. Nocleg w Hoi An.
02/05 HOI AN - DANANG - SIEM REAP (B)
Po południu transfer na lotnisko. Wieczorny przelot do Kambodży.
Zakwaterowanie w w centrum Siem Reap. Polecamy spacerek na
słynne Pub Street. Nocleg w Siem Reap.
03/05 SIEM REAP - świątynie ANGKOR (B)
Spotkanie z naszym przewodnikiem i wycieczka do
najsłynniejszych świątyń Angkoru: Bayon, Ta Prom, Angkor Wat.
Harmonogram wycieczki oraz przerwa na posiłek, będzie tak
dobrana aby uniknąć dużych grup i najwiekszych tłumów.
Przewodnik zaprezentuje też wybór wycieczek na następny dzień.
Nocleg w Siem Reap.
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04/05 SIEM REAP (B)
Czas wolny lub wycieczka fakultatywna. Po południu transfer na
lotnisko i wieczorny przelot do Hanoi. Transfer i zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg w Hanoi.
05/05 Niedziela HANOI (B)
Rano transfer na lotnisko i wylot powrotny. Bon Voyage!
Cena programu obejmuje następujące świadczenia:
• zakwaterowanie w dobranych hotelach 3*+ ze śniadaniami
• wymienione wycieczki i transfery
• przeloty w Wietnamie oraz Wietnam-Kambodża
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków
Koszty ponoszone indywidualnie:
• -ubezpieczenie (polecamy World Nomads Insurance)
• - wizy do Wietnamu i Kambodży
• -przeloty do Hanoi, posiłki nie ujęte w programie
• -wydatki własne (mini barek, telefony, pranie, etc.)
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