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Wietnam, Laos, Tajlandia, Filipiny - z dala od
utartych szlaków
Arrival Date: Hanoi …
Departure Date: Manila …
Type of Tour: Private Tours

TRASA WYCIECZKI :
HANOI – CAT BA ISLAND – HA LONG BAY (UNESCO) – LUANG
PRABANG (UNESCO) - VANG VIENG - VIENTIANE – KONG LOR
CAVE – NAKHON PHANOM - BANGKOK – MANILA – PUERTO
PRINCESSA (PALAWAN) – EL NIDO - MANILA
09.11
Wylot do Hanoi
10.11 HANOI
Przylot do Hanoi. Spotkanie z naszym kierowcą na lotnisku.
Transfer do hotelu na starym mieście. Odpoczynek po podróży.
11.11 HANOI – CAT BA
07:30-08:00 pick-up (bagaż główny może pozostać w hotelu) i
przejazd (w grupie) do Hai Phong i dalej łodzią motorową na wyspę
Cat Ba. Dotarcie do hotelu ok. 11:30 i zakwaterowanie w 4* hotelu
Catba Sunrise Resort http://catbasunriseresort.com/
Nocleg w Cat Ba.
12.11 CAT BA (B)
Rejs po Halong Bay z dala od najpopularniejszej trasy; lunch na
pokładzie łodzi, kajaki wokół wysepek , bezludne plaże, turkusowa
woda.
Ha Long Bay (lista UNESCO) to 1960 wysepek i największa atrakcja turystyczna
Wietnamu. 95% rejsów po zatoce zaczyna się w porcie Ha Long i przebiega po
jednej trasie. My popłyniemy z wyspy Cat Ba innym szlakiem. Kilkudniowy pobyt na
wyspie pozwoli w razie złej pogody na przesunięcie rejsu stosownie do prognozy.
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Powrót o zachodzie słońca do hotelu.
Nocleg w Cat Ba.
13.11 CAT BA (B)
Plażowanie (ewentualnie dzień zastępczy na rejs po zatoce w razie
złej pogody).
Nocleg w Cat Ba.
14.11 CAT BA – HANOI (B)
O 16:00 przejazd do Hanoi, przyjazd 19:30, zakwaterowanie w
hotelu. Nocleg w Hanoi.
15.11 HANOI > LUANG PRABANG (B)
Transfer na lotnisko i 12:40> 14:00 przelot do Luang Prabang (na
liście światowego dziedzictwa UNESCO) w Laosie. Na lotnisku
spotkanie z kierowcą, prywatny transfer i zakwaterowanie w hotelu
na starym mieście. Wieczorem spotkanie z Peterem (mam cały dzień
jazdy przez Laos – muszę przyjechać minibusem tajskim) - razem
idziemy na spacer po głównej ulicy starówki najurokliwszego
miasteczka Laosu. Nocleg w Luang Prabang.
16.11 LUANG PRABANG (B)
Prywatna wycieczka do najpiękniejszych wodospadów Kuang Si,
gdzie będziecie mogli podziwiać niesamowite widoki i orzeźwić się w
krystalicznie czystej wodzie o turkusowej barwie. Po powrocie do
Luang Prabang udamy się na zwiedzanie starych i skrywających
wiele tajemnic świątyń, a następnie odwiedzimy Pałac Królewski.
Nasz dzień zakończymy wspinaczką na wzgórze Phousi, z którego
będziemy podziwiać piękną panoramą Luang Prabang i okolic. Nocleg
w Luang Prabang.
17.11 LUANG PRABANG – VANG VIENG (B)
Jedziemy przez góry do Vang Vieng, zobaczymy wspaniałe krajobrazy
na przełęczy 2000mnpm. Docieramy do Vang Vieng - malowniczego i
sielskiego miasteczka położonego w górach nad rzeką Nam Song.
Zakwaterowanie w hotelu nad samą rzeką. Nocleg w Vang Vieng.
18.11 VANG VIENG – VIENTIANE (B)
POLECAM: Fakultatywnie istnieje możliwość (zależy od pogody)
przelotu balonem nad kotliną Vang Vieng, by podziwiać jej uroki o
wschodzie słońca. Koszt przelotu to około 100.-$ za osobę. Przejazd
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do Vientiane, stolicy Laosu. Meldujemy się w hotelu w samym
centrum miasta, a następnie udajemy się na zwiedzanie
najważniejszych świątyń. Zobaczymy między innymi najstarszą
buddyjską pogodę Wat Si Saket oraz kompleks świątyń Pha That
Luang, symbolu narodowego Laosu. Nocleg w Vientiane.
19.11 VIENTIANE – KONG LOR (B)
Przejazd do Kong Lor. Zatrzymujemy się na noc w uroczym hotelu
nad górską rzeką i dżunglą – Spring River Resort
http://springriverresort.com/ Po chwili relaksu polecamy
powiosłować łódeczkami po rzece w dżungli, do przepięknych
zakątków i krystalicznie czystej wody w zakolach rzeczki.
Nocleg w Kong Lor.
20.11 KONG LOR CAVE (B)
Wycieczka do jaskini Kong Lor.

Kong Lor Cave to największa atrakcja natury Laosu ale nie docierają tu jeszcze
wycieczki w autokarach. Płyniemy 7 km, w całkowitych ciemnościach, podziemną
rzeką przez olbrzymie groty, do 70 metrów wysokości i szerokości, mijamy
fantastyczne stalagmity i stalaktyty. Kilkakrotnie zatrzymujemy się, przechodzimy
płytkie obszary rzeki. Całość niesamowitej wycieczki zabierze nam około 3 godzin.
Po powrocie do hotelu i chwili relaksu można fakultatywnie zorganizować trekking
w olbrzymiej jaskini Tham Nam None http://springriverresort.com/?id=89

Nocleg w Kong Lor.
21.11 KONG LOR - NAKHON PHANOM - BANGKOK (B)
Przejazd na granicę z Tajlandią (ok. 3 godzin) - przez most na rzece
Mekong. Prowincja Isan to najbiedniejszy rejon Tajlandii ale z największymi

perespektywami na rozwój w niedalekiej przyszłości ze względu na budowę
szybkiej linii kolejowej z Chin. Isan to wciąż “prawdziwa” Tajlandia z
sympatycznymi, uśmiechniętymi mieszkańcami mieszkającymi w wioskach wśród
niekończących sie pól ryżowych.

Po przerwie na posiłek odwiedzimy wielkie akwaria z wielkimi (dwu
metrowymi) rybami z Mekongu. . Spacerek po Food Street – uliczce w
centrum miasta z setką straganów=restauracji “na kółkach” i
przysmakami regionu Isan.
Przelot do Bangkoku 18:05>19:05. Transfer i zakwaterowanie w
hotelu przy lotnisku.
Nocleg w Bangkoku.
22.11 BANGKOK – MANILA (B)
Rano 09:35 przelot do Manili, przylot 14:20. Przylot jest na Terminal
3, trzeba busikiem (jeżdzi regularnie) przejechać na Terminal 4.
Zakwaterowanie w hotelu, vis-à-vis Terminala 4, skąd ma być wylot
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do El Nino następnego dnia .
Jak bedziecie mieli ochotę skoczyć do centrum Manili, to po
zostawieniu bagażu - taxi nie brakuje.
23.11 MANILA – EL NIDO (B)
Przelot (09:55>11:10 lub 11:00>12:15) do El Nido. Zakwaterowanie
w dobranym hotelu.
Nocleg w El Nido.
Pobyt w EL NIDO (B)
Plażowanie i wycieczki fakultatywne na przecudowne okoliczne
wysepki otoczone turkusową wodą.
http://www.elnidoboutiqueandartcafe.com/island.html
https://www.youtube.com/results?search_query=el+nido
Noclegi w El Nido.
30.11 EL NIDO - MANILA (B)
Przelot 17:35>18:50 do Manili na Terminal 4, wylot w nocy 00:20 z
Terminala 3.
Cena programu obejmuje następujące świadczenia:
• indywidualnie organizowana prywatna wyprawa,
• zakwaterowanie w hotelach ze śniadaniami, wymienione posiłki
• wymienione prywatne wycieczki wycieczki i transfery, przeloty w Azji, opłaty
lotniskowe, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
Koszty ponoszone indywidualnie:
• -ubezpieczenie (polecamy World Nomads Insurance),
• -wiza do Wietnamu i do Laosu
• -posiłki nie ujęte w programie , pilot zarekomenduje restauracje i pomoże
zamówić potrawy,
• -wycieczki fakultatywne,
• -wydatki własne (mini barek, telefony, pranie, etc.)

Peter Pan Travel Asia Co., Ltd., Tourism Licence 33/04982

