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THAIFÖLD - LAOSZ - KAMBODZSA rejtett kincsei- körutazás ínyenceknek
(2017. november 29. - december 14.)
Nov 29. Budapest – Dubai – Bangkok Repülés Bangkokba délután, dubai átszállással. Éjszaka a repülőgép
fedélzetén. (BUD-DXB 14:40-23:05 DXB-BKK 03:30-12:35)
Nov 30. Bangkok Érkezés (12:35) Thaiföld fővárosába, Bangkokba. Transzfer a szállásra, amelynek elfoglalása után
hajóval indulunk a hatalmas metropolisz centrumába. Célunk a hajdani Thonburi hangulatára ráismerni. Első megállónk
a Királyi Bárka Múzeum, ahol a fesztiváli hajók himbálóznak. Naplementében érünk a Hajnal Templomához (Wat Arun),
ahol a 79 méter magas sztúpa megmászóinak kellemes kilátás lesz a jutalma. Vacsora és hagyományos thai táncműsor a
Silom Village-ben és szállás Bangkokban: Ramada Plaza Menam Riverside Hotel, 4+* deluxe folyóra néző szoba
Dec 1. Bangkok Reggeli után hajóval szeljük át ismét a dagadó Chao Phrayát, hogy elérjük Bangkok Királyi
Palotakomplexumát. Rövid séta után a Smaragd Buddha templomának világát ismerjük meg. A szentélykörzetet őrző
falak, valójában galériák, melyeken a Rattanakosin stílusú Rámajána eposz történeteit ábrázolták. A több mint 160 panel,
a háromezer éves hindu eposz thai változatába enged betekintést. A „legszentebb” Smaragd Buddha templom és a
reprezentációs palotaépületek után látogatás Wat Pho templomkomplexumban. A hatalmas fekvő Buddha mellett a
templom kertjében barangolunk, amely egyben a thai masszázs tanítóműhelye is. Délután meglátogatjuk a thai selyem
„feltalálójának” otthonát. A legendás Jim Thompson háza nemcsak pazar műkincstár, de skanzenszerű épületei és kertje
Bangkok legkellemesebb oázisai közé tartoznak. Svédasztalos vacsora a fellegekben, 70 emeletnyi magasságban a Baiyoke
Skyétteremben. Szállás Bangkokban.
Dec 2. Bangkok – Ayutthaya – Korat Reggeli buszos utazás észak felé. Első megállónk a hatalmas park közepén álló
Bang Pa-in palota, amely a thai uralkodók nyári rezidenciája a 17. század óta. Folytatjuk utunkat Sziám második
fővárosába, Ayutthayába. A három folyó - a Chao Phraya, a Pa Sak és a Lopburi - ölelésében fekvő, jelenleg UNESCO
világörökségi védettséget élvező birodalmi székhely a khmerek legyőzése után vált a térség legfontosabb központjává, s
négy hosszú évszázadon át őrizte pozícióját. Ayutthaya legszebb és legérdekesebb romjaival és emlékhelyeivel, illetve ma
is használatos ősi szentélyeivel ismerkedünk. Este már Phimai közelében a Korat fennsíkon vacsorázunk. Vacsora és
szállás Koratban: Dusit Princess 4* Deluxe szoba
Dec 3. Korat – Phimai – Phnom Rung – Surin Korai reggeli után Phimai pompás khmer templomát csodáljuk
meg, majd a Korat-fennsík és Dangrek-hegység khmer műemlékeinek legjobb gyűjteményét őrző múzeumban is
tiszteletünket tesszük. Később továbbutazás kelet felé, és a nap lemenő fényében felfedezzük Thaiföld legérdekesebb
Angkori templomát, Phnom Rungot és a közelében található Muang Tamot, melyet a később angkori uralkodóvá lett, VI.
Dzsajavarman, a Phimai (Vimajapura) dinasztia „alapítója” emelt. Vacsoránkat Buriramban egy helyi specialitásokat
felszolgáló kis étteremben fogyasztjuk el. Szállás: Buriramban: Amari Buriram Hotel 4* Deluxe szoba
Dec 4. Surin – Si Saket – Vat Phu – Pakse Reggeli után kelet felé indulunk. Megállunk Si Saketben, hogy a Wat Sa
Kamphaeng Yaiban, egy ma is működő buddhista kolostorban megbújó angkori szentélyt megcsodáljunk. Később
továbbutazunk Laoszba. Határátkelés után az ősidők óta istenek által lakott hegynek vélt Wat Phouhoz utazunk. Az
UNESCO világörökségi védettséget méltán élvező 11-12. századi khmer templomegyüttest a lemenő nap fényében
barangoljuk be. Wat Phu látványa 360 fokban. Késő délután Pakse városnál érjük el Délkelet-Ázsia legnagyobb folyóját, a
"Vizek Anyját" a Mekongot. Vacsora és szállás: Champasak Grand Hotel 4* deluxe szoba

Dec 5. Pakse - Boloven-fennsík - Khong-sziget Reggeli előtt a szerzetesek hajnali alamizsnaszerző sétáján is részt
vehetünk (fakultatív program). Reggeli után pedig kirándulás a Boloven-fennsíkon, ahol sűrű erdők, kávéültetvények,
folyók és vízesések várnak ránk. Az izgalmas formájú Pha Suam vízesést és a Fane 120 méter magas kettős zuhatagát
nézzük meg, majd a Yuang vízesés párájában hűtjük le magunkat. A fennsík erdeiben számtalan, jórészt hagyományos
életmódot folytató népcsoport szerény falvai bújnak meg. A katu nép falvait, a gyümölcsárusairól híres "banánkereszteződést" is érintve ismerkedünk a fennsík sokszínű kultúrájával. Késő délután dél felé indulunk, hogy a Mekong
folyó szigetén lévő szállásunkat elfoglaljuk. Vacsora és szállás: Don Khong: Pont Arena Hotel 4* deluxe szoba
Dec 6. Don Khong - Si Phan Don - Don Khong Hajókirándulás során bejárjuk a Si Phan Don, vagyis 4000 sziget
gyönyörű vidékét és megpróbálunk az irravádi delfinek közelébe férkőzni, ha szerencsénk van, megpillanthatjuk ennek a
különleges emlősfajnak ritka példányait. A vidék kókusz- kapok- és bambuszültetvényeiről, illetve halászatáról híres.
Átkelünk a francia gyarmatosítás idejéből megmaradt különleges történetű vasúti hídon Don Det szigetről Don Khone-ra,
mert innen látható a misztikus Lippi vízesés, amely a helyiek hite szerint az összes rossz szellemet a fogságába ejti. A
vízesésnél és a Mekong partján tett látogatás után hajónkkal visszatérünk a hotelbe. Vacsora és szállás: Don Khong
Dec 7. Don Khong - Khone Pha Peng – Voeung Kam – Preah Vihear – Sra Em Délelőtt kitérő a Mekong
hatalmas zuhatagához, a döbbenetes Khong Pha Peng zúgóhoz, a kambodzsai határ közelében. Később utazás
Kambodzsába. A délutánt már az UNESCO világörökségi helyszínen, az óriási sziklára épült Preah Vihear-ban töltjük. A
Thaiföld és Kambodzsa határán álló szent hegyre dzsippekkel kanyargunk fel, hogy az egyik legnagyobb kiterjedésű,
mívesen faragott angkori templomegyüttest megtekintsük. Preah Vihear látványa 360 fokban. Vacsora és szállás Sra
Emben: Preah Vihear Boutique Hotel 4* deluxe szoba
Dec 8. Sra Em – Koh Ker – Siem Reap Reggeli után vidékre indulunk, ahol valódi felfedezőélményben lesz részünk,
mert a turista tömegektől távoli „Angkorba” látogatunk. Utunk Koh Kerbe, az egykori Chok Gargyarba vezet, ahol az
erdőben az egyetlen olyan, Angkoron kívüli város romjait járjuk be, amely rövid ideig, a 10. században az Angkori
Birodalom adminisztratív és szakrális központja lehetett. Koh Kerben hatalmas víztározó, harminc jelentősebb templom
és a khmer építészet legmagasabb templompiramisa áll. Délre továbbutazva elérjük Beng Mealea gyökerekkel átszőtt
hatalmas szentélyközpontját. Este érkezés Siem Reapbe. Vacsora az Alliance étteremben. Szállás: Angkor Century Resort
4*
Dec 9. Siem Reap – Puok – Siem Reap Délelőtt élvezzük a szálloda medencéjét és szép parkját. Délután az Artisans
d’Angkor alapítvány kézműves-oktatási alapítványát, selyemfarmját keressük fel. A központ a hagyományos selyemszövés
apró részleteit is megmutatja: a hernyótenyésztéstől a természetes színezőanyagok és selyemszövés egyedi technikáiig.
Különösen figyelemre méltó a kiváló minőségű, egyedi khmer szövési technika. Az 1992 óta működő alapítvány nemcsak
a ösztöndíjas oktatással segíti a vidéki megélhetéshez tanulóit, hanem Kambodzsa szerte a legjobb minőségű és legszebb
termékeket bizony itt találjuk. állítja elő. Igény esetén a belvárosi bemutatóközpontjukba is ellátogatunk, ahol a kő- és
fafaragók, kosárfonók technikáit is megismerhetjük. Siem Reap pici belvárosában a piac környékének forgatagában is
elvegyülünk. Este műsoros vacsora az Apsara Theatre kis színházában, ahol valódi khmer ízekből álló könnyű menü vár
ránk. Szállás Siem Reapben.
Dec 10. Siem Reap – Kbal Spean – Banteay Srei – Siem Reap Reggeli után északra indulunk a Kulen Nemzeti
Parkba, amelynek trópusi örökzöld erdeje kellemes kikapcsolódás a templomok világából. Szakember vezetésével
körbesétálunk az ACCB-ben, Kambodzsa első állatvédő központjában, amely a kihalásban lévő állatfajok védelme mellett
kötelezte el magát. Ezután Kbal Spean faragott folyómedréhez kapaszkodunk fel (kb. kétórás erdei kirándulás). Később
visszautazunk az angkori terület felé, de félúton megállunk a legszebb khmer templomnál, a kedves Banteay Srei színes
kőcsipkékkel díszített szentélyeinél. A rózsaszín mészkőbe faragott mitikus történetek és istenalakok egészen közelről
csodálhatóak meg a templom apró méretének köszönhetően. Kellemes sétát teszünk a Banteay Srei Pillangóparkban, majd
visszatérünk Siem Reapbe. Vacsora: Viroth. Szállás: Siem Reapben.
Dec 11. Siem Reap – Ta Prohm – Angkor Wat – Siem Reap Reggeli előtt kirándulás az angkori területre: megálló
a hajdani királyi medencénél, Srah Srangnál, majd a vadromantika legismertebb templomát, a Ta Prohmot fedezzük fel,
ahol a falakat, kapukat és tornyokat ma is a kapokfák combvastagságú gyökerei és liánjai tartják fogságban. Visszatérés a
hotelbe. Reggeli, majd pihenés a medenceparton. Délután a hindu korszak legnagyobb templomkolosszusát, Angkor Wat
galériáit, folyosóit és tornyait járjuk be. Rácsodálkozunk, tanulunk és szemlélődünk. Naplementéig maradunk, hogy a
világ legnagyobb temploma felvegye narancsos színét. Vacsora a nyüzsgő éjszakai piac közepén, a Champey étteremben.
Szállás Siem Reapben.

Dec 12. Siem Reap – Angkor Thom – Siem Reap Délelőtt igény szerint opcionális látogatás a Siem Reap Nemzeti
Múzeumba, ahol a pazar szoborgyűjteményt tematikus bemutatótermekbe rejtették (15 USD). Délután Angkor utolsó
fővárosba utazunk: a XII. században épült Angkor Thomba: Az arc-tornyokkal ellátott kapukkal, magas fallal védett
városban mindenek előtt Bayon Buddha-arcai és reliefjei, a Baphuon templomhegye, Phimeanakas piramisa, az Elefántos
és a Leprás király terasza vár ránk. Angkori kalandjainkat, naplementekor, a romok között megbújó mai kolostorban tett
látogatással zárjuk. Az ősi város területén található Tep Pranamnál egy buddhista kolostori szertartással búcsúzunk
Kambodzsától. Vacsora The Square 24. Szállás Siem Reapben.
Dec 13. Siem Reap – Bangkok *hosszabbítási lehetőség khmer tengerparton Reggeli után a nap szabad. Mindenki utolsó
vásárfiát, masszázsprogramjait szervezheti. A hosszú hazaút előtt pihenés a medence partján a délutáni transzferig, hogy
kellemesen feltöltődve búcsúzunk Délkelet-Ázsiától. Repülés Bangkokba (16:30–17:25). Transzfer a két bangkoki reptér
között (1 óra). Mivel gépünk éjszaka indul haza, útban 2-3 órás pihenő tartunk egy golf resort tágas látványéttermében,
ahol mindenki á la carte, saját kontóra fogyaszthat. Kellemesen feltöltődve búcsúzunk Délkelet-Ázsiától. 22:30-kor
becsekkolás éjszakai gépünkre. Hazarepülés dubai átszállással. Éjszaka a repülőgép fedélzetén.
Dec 14. Bangkok - Dubai – Budapest Repülés éjjel Bangkokból (01:05-05:00). Átszállás Dubaiban és repülés tovább
Budapestre (08:25-11:40).
Részvételi díj (min. 16 fő esetén):
612.000 Ft/fő
14-15 fős felár:
15.000 Ft/fő
12-13 fős felár:
56.000 Ft/fő
10-11 fős felár:
110.000 Ft/fő
Egy ágyas felár:
182.000Ft/fő
+ Repülőjegyek (illetékkel):
250.000 Ft/fő
Budapest-Dubai-Bangkok; Siem Reap-Bangkok; Bangkok-Dubai-Budapest nemzetközi útvonalon.
A légitársaságok a jegyváltoztatás jogát a jegykiállításig fenntartják!
A körút részvételi díja tartalmazza: szállást kétágyas elhelyezéssel, reggelivel, félpanziós ellátást program szerint, a fent
említett programokat és belépőjegyeket, helyi és magyar idegenvezetőt, transzfereket
A részvételi díj nem tartalmazza: vízumdíjat (31+35 USD, 2 igazolványkép), borravalót (70 USD), az opcionális
utazásképtelenségi és BBP biztosítást: 35.150Ft/fő, tengerpari kiegészítésnél (43.375Ft/fő), félpanziós italfogyasztást,
személyes kiadásokat
*Tengerparti kiegészítés: 247.900 Ft/fő
(Sihanoukville 3 éj reggelivel, transzferekkel)
Siem Reap – Sihanoukville – Siem Reap, Siem Reap-Bangkok
Dec 13. Siem Reap/Angkor – Sihanoukville Reggeli után a nap szabad. Menetrend függvényében transzfer a
repülőtérre. Repülés Sihanoukvillebe. Transzfer a szállásra. Szállás Sihanoukvilleben. Sokha Beach 4*/dlx seaview
Dec 14. Sihanoukville Reggeli után pihenés a tengerparton. Szállás Sihanoukvilleben
Dec 15. Sihanoukville Reggeli után pihenés a tengerparton. Szállás Sihanoukvilleben
Dec 16. Sihanoukville – Siem Reap – Bangkok Reggeli után szabadprogram, majd transzfer a repülőtérre és
repülés Siem Reapbe (12:40-13:40), majd átszállás a Bangkoki gépre (15:35-16:50). Becsekkolás késő este, utazás
Dubaiba, éjszaka a repülőn.
Dec 17. Bangkok - Dubai - Budapest Repülés éjjel Bangkokból (01:05-05:00). Átszállás Dubaiban és repülés tovább
Budapestre (08:25-11:40).

