Yourdestination ASIA
hq@azsia-utazas.hu
www.azsia-utazas.hu
46/37 Moo5, Phrabaramee Road,
Kathu, Phuket, 83120 Thailand
Tel: +36706239513

Kedves Utazó!
Amit most a kezében tart, az nem egy hagyományos utazási iroda szokványos katalógusa. A Yourdestination
nem egy utazási iroda, hanem egy igazi, magyar nyelvű utaztatási rendszer. Fő területünk Ázsia, annak is az a
része, ami a Kaukázustól keletre kezdődik. Ez azonban nem egy korlát, mert a rendszer fokozatos bővül. Ma
már Ausztrália és Új-Zéland is célterületünk. Célunk az, hogy az igencsak korlátozott magyar nyelvű utazási
ajánlatokat kibővísük egy modern, moduláris és személyre szabott szolgáltatással.
Meg is tehetjük, mert jelszavunk: „Mi már itt vagyunk otthon…”. Egész évben és napi 24 órában a helyszínen
vagyunk. Csapatunk tagjai profi magyar idegenvezetők, a helyszínen élő magyar (és igencsak minőségi)
honfitársaink, valamint magyar kötődésű és a magyar nyelvet is kitűnően ismerő helyi idegenvezetők. Arról,
hogy kik vagyunk, merre járunk, és mit is csinálunk: itt találhat részletes ismertetést:http://www.azsia-utazas.hu
Ez az anyag Vietnamról szól. Arról az országról, ami szerintünk a világ egyik legszebb országa. Uticélként
pedig egész életre szóló élményeket nyújthat.
Ehhez az élményhez szeretnénk hozzájárulni egyéni programjainkkal is. És nem csak Vietnamban!
INDOCHINA MOSAIC TOURS programunk olyan egyéni programokat, program blokkokat tartalmaz,
amelyek valamilyen különleges érdeklődést elégítenek ki. Ezekből lehet szabadon összeállítani az utat,
nyaralást.
Ezek a programok ráadásul hozzá is illeszthetők szervezett útjainkhoz is! Ugyanúgy trükkösen, mint
minden mást a Yourdestination bármelyik programjánál. Van egy alap út, például a Vietnam kincsei kulturális
körút, ami már 4 főtől és havonta egyszer indul. - Ezt egészítjük ki „előtte és utána” programblokkokkal, amik
akár egy főre is rendelhetők. - Nem csak Vietnam, de bármely országunk programjai nyaralásai is
beilleszthetők. És... A választott körút is csak egy szétszedhető modul. Egyéni útként a különböző programok és
modulok "beszúrhatók"!
Erre példa ez a kambodzsai program gyűjtemény is: Bármelyik vietnami körút javaslatunk elé vagy mögé
beilleszthetők ezek a Kambodzsa legszebb részeit bemutató programok, de teljesen önállóan is, vagy más
programjainkkal (Laosz, myanmar, Thaiföld) kombinálva is fel lehet építeni velük egy igazi indokínai
barangolást.
Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes anyagaink, napra készen,
itt találhatók:
http://www.vietnamiut.hu

Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!
Demmel László
Yourdestination
+36706239513
hq@vietnamiut.hu
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KAMBODZSA MAGYARUL (IS…)

Iindokínai körútjaink magja a Vietnam kincsei kiscsoportos körút. A körút végigvezet Vietnam legszebb
tájain. Hanoiból indul, eljut a szépséges Halong öbölbe. Ezután Közép-Vietnam ősi városai, Hue, Hoi An,
Danang következnek. A végén bejárjuk a Mekong deltát, Saigon környékét és Can Tho városát.
Erre az útra fűzhetők fel további körútjaink egyedi programjaink, nyaralásaink. Nemcsak Vietnamban, de
Kambodzsában, Laoszban és Thaiföldön is. Például: az út elejére Észak-Vietnam mesés hegyvidéki tájait
bemutató utak. Akár több is egymás után. Szabadon összeállíthat akár egy 3-4 hetes indokínai (VietnamKambodzsa-Laosz-Thaiföld) óriáskörutat is, a végén remek nyaralással. És ez még csak a kezdet… Csatolhat
ehhez az úthoz minden egyéb programot, amit mi csak ajánlani tudunk. Ezért aztán a körutak inkább csak
étvágygerjesztők. A tervezett időpontokhoz sem kötelező ragaszkodni. Igény esetén bármelyik út, program,
bármikor indítható. Természetesen magyar és angol nyelven egyaránt. Ez a katalógus kambodzsai
programblokkjainkat mutatja be. Anyaga folyamatosan bővül egyre újabb és újabb gyönyörű helyekkel és
izgalmas programokkal.
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ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 2018 – 2019 ELEJE
Tervezett indulás napja bármelyik program esetén
2018
2019
Egyéni indulási időpont angol nyelven: a körúthoz hangolva, előzetes egyeztertés alapján
Egyéni indulási időpont magyar nyelven: előzetes egyeztetés alapján, 2017. szeptemberétől.
Csoportos úthoz illesztve, magyar vagy angol nyelven: előzetes egyeztetés alapján, a körúthoz illesztve.
Egyéni utazás részeként magyar vagy angol nyelven: az utitervbe illesztve, egyeztetés alapján.
Az a legjobb, ha részletesen megbeszéljük a lehetőségeket… Lépjen kapcsolatba velünk!

A kambodzsai programok aktuális árai, foglalási feltételei honlapunkról tölthetők le itt:
http://vietnamiut.hu/downloadables/azsiamozaik-arlista.pdf
Kambodzsa - Phnom Penh: A város a Tonle folyó bal partján fekszik, közvetlenül annak a Mekongba
csatlakozásánál. Hosszú története során többször volt a Khmer
birodalom fővárosa, de a közbenső időszakokban is fontos település
maradt. Ma ismét a Kambodzsai Királyság fővárosa, az uralkodó
székhelye. Mai formáját a francia uralom következetes városépítő
mukájának köszönheti. Phnom Penh a legszebb francia kolonniális
stílusú város a hajdani Francia Indokína területén. Ehhez jön még a
sok egyébb, mai is üzemelő kambodzsai középület, a Királyi Palota,
a templomok és a Nemzeti Múzeum. A várost körülvevő csatornák,
folyók mentén lépten-nyomon feltűnnek az ezeréves múlt emlékei, a
hagyományos falusi élet települései, farmjai, kéznűves települései.
Kambodzsa – Siem Reap: Siem Reap ma már egy nyüzsgő város, tartományi székhely. Fantasztikus éjszakai
élete, régi piacai és kmer-francia stílusú belvárosa önmagában is
izgalmas uticél. „Igazi” látnivalója azonban Angkornak, az ezeréves
khmer birodalom fővárosának emlékei: Angkor Thom és Angkor
Wat. A két fő látványosság azonban csak kis része a lehetséges
uticéloknak. Az ősi Angkor körül, kb. 200km-es körben, számtalan,
még ma is dzsungellel borított templom, település és egyéb, a hajdani
khmer birodalmat idéző rom található. A természeti környezet is
csodálatos. Hegyvidékek, őserdők, kanyargó folyók, évszázadokkal
ezelőtt épített víztározók és megművelt területek váltják egymást. A
Ton Le Sap tó úszó falvai is megérnek egy hajókirándulást.
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K-01 SIEM REAP ÉS ANGKOR TEMPLOMAI
1. nap: Megérkezés Siem Reap-be (Étkezés:-/-/-, szállás: Siem Reap)
Délutáni érkezés Siem Reap-be. Bejelentkezünk a szállodába. Az este szabad, de sok érdekes fakultatív
programból választhat a helyszínen.
Javasoljuk a város esti szórakoztató központjait. Elsőként az éjszakai
piac meglátogatását javasoljuk. A sok száz bódé, sátor, az elvegyülés
a sétáló és vásárolgató tömegben kellemes levezetés lehet a
megérkezés után.
Követkető állomásként a leghíresebb szórakoztató negyed, a Pub
Street következhet. A zegzugos utcákon kilóméterhosszan
sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elmerülés az éjszakai élet
forgatagában kellemes bevezető lehet a Siem Reap-i programhoz.

2. nap: Egész napos Angkor látogatás (étkezés: B/L/- szállás: Siem Reap)
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a két leghíresebb látnivalóját
Angkor Thom-ot és Angok Wat-ot meg tudjuk nézni. Az egész napos
látogatás Angkor egyik csodálatos látványával, a naplementével
végződik.

Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi
várost mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük,
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.
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Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza.
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet
szól ezekről a helyekről.
Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom volt az egyik sokat emlegetett felvételi
helyszíne a Tomb Raider-nek is.
Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: Angor Wat. A
világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter széles
területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális alapokon
nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig terjeszkedő
birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának dicsőítésére csak
megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi, minden egyes
tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a szépséget és az
igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.

Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.

Ez egy igazán fárasztó nap volt, ezért a végére egy kis pihenőt,
üldögélést és nézelődést tettünk. Ez az Angkor naplemente, a minden
nap más és mindennap csodálatos látvány. Egész napos
kirándulásunk végén ezt szemléljük meg vagy a Phnom Bakheng
templomdomb tetejéről, vagy a Srah Srang, a királyi fürdő
partjáról. Ezután visszatérünk a szállodába. Este szabadprogram.
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3. nap: Siem Reap és a Ton Le Sap tó ( étkezés:B/L/D szállás: Siem Reap )
Délelőtti programunk egy a várostól délre fekvő, a középkori kínai
utazók által csak méretei miatt édesvízi tengernek nevezett tóhoz
vezet. Nem kicsi. Az esős évszak végére mérete eléri a 200km
hosszúságot és 60km szélességet is. Ma ennek a tónak, a Ton Le Sap
tónak úszó falvait látogatjuk meg. Kiautózunk a tóhoz és úközben
megállunk egy lótuszfarmon is. A tóhoz megérkezve kihajózunk,
közben megnézzük a vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal.
Bepillantást nyerünk egy különleges életmód mindennapjaiba. A
tavon kiszállunk annak központi létesítményén, egy úszó platformon
is. Kávézhatunk, böngészhetünk az áruk színes választékában és még
a platformon elhelyezett krokodil medence pár tucat lakójával is ismerkedhetünk. Innen térünk vissza Siem Reapbe.
A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végigmegyünk a város
legérdekesebb részein, kis utcáin, templomain és piacain. Ebéd után
meglátogatjuk az Artisan D’Angkor telepét, ahol minden, a
környéken végzett kézműves munkát bemutatnak a kőfaragástól a
textilkészítésig. Nincs kötelező vásárlás vagy bármilyen egyéb
negatív felhang. A műhelyekben csak a munkafázisokat lehet
megnézni. Eredeti kézműves, minőségi termékeket a látogatás végén
a mintaboltban lehet megvenni. Transzfer a repülőtérre és
elutazáshoz. Ez a délutáni program azonban csak egy válasz.
Esti programunk egy Apsara vacsoraest. Az Apsarák, a felhők és
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni
lények voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari
táncosnők adták elő (és adják elő ma is) az Apsara táncokat. Ez a
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy
szinpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból.
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4. nap: Siem Reap - elutazás ( étkezés:B/-/- )
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. . Reggeli után szabad, sétálósbevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a
továbbutazás időpontjától függ. Mire ide elérünk, idegenvezetőnk
biztosan tud ajánlani programokat erre a délelőttre - délutánra.
Mindenkinek a saját kívánságai szerint. Van is miből, mert Siem
Reap és közvetlen környéke rengeteg érdekes látnivalóval
rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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K-02 ANGKOR FELFEDEZÉSE
1. nap: Megérkezés Siem Reap-be (Étkezés:-/-/-, szállás: Siem Reap)
Délutáni érkezés Siem Reap-be. Bejelentkezünk a szállodába. Az este szabad, de sok érdekes fakultatív
programból választhat a helyszínen.
Javasoljuk a város esti szórakoztató központjait. Elsőként az éjszakai
piac meglátogatását javasoljuk. A sok száz bódé, sátor, az elvegyülés
a sétáló és vásárolgató tömegben kellemes levezetés lehet a
megérkezés után.
Követkető állomásként a leghíresebb szórakoztató negxyed, a Pub
Street következhet. A zegzugos utcákoon kilóméterhosszan
sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elmerülés az éjszakai élet
forgatagában kellemes bevezető lehet a siem Reap-i programhoz.

2. nap: Egész napos Angkor látogatás (étkezés: B/L/- szállás: Siem Reap)
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a két leghíresebb látnivalóját
Angkor Thom-ot és Angok Wat-ot meg tudjuk nézni. Az egész napos
látogatás Angkor egyik csodálatos látványával, a naplementével
végződik.

Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi
várost mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük,
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.
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Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza.
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet
szól ezekről a helyekről.
Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom volt az egyik sokat emlegetett felvételi
helyszíne a Tomb Raider-nek is.
Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: Angor Wat. A
világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter széles
területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális alapokon
nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig terjeszkedő
birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának dicsőítésére csak
megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi, minden egyes
tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a szépséget és az
igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.

Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.

Ez egy igazán fárasztó nap volt, ezért a végére egy kis pihenőt,
üldögélést és nézelődést tettünk. Ez az Angkor naplemente, a minden
nap más és mindennap csodálatos látvány. Egész napos
kirándulásunk végén ezt szemléljük meg vagy a Phnom Bakheng
templomdomb tetejéről, vagy a Srah Srang, a királyi fürdő
partjáról. Ezután visszatérünk a szállodába. Este szabadprogram.
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3. nap: Banteay Srei - Siem Reap és a Ton Le Sap tó – elutazás ( étkezés:B/L/D szállás:
Siem Reap )
Reggeli programunk: Meglátogatjuk Banteay Srei gyönyörű hegyi
templomát. A kicsi, de talán leggyönyörűbben faragott
templomegyüttes Siem Reap-ben. A rózsaszín homokkőből épült
templom minden fala csodálatosan faragott képekkel, ábrázolásokkal
tiszteleg a női szépség, a világot megteremtő erő előtt.
Nehéz ennek a templomnak könnyed báját és szépségét leírni. Ezt
látni kell. Innen indulunk tovább a délelőtti program kezdetéhez.

Délelőtti programunk egy a várostól délre fekvő, a középkori kínai
utazók által csak méretei miatt édesvízi tengernek nevezett tóhoz
vezet. Nem kicsi. Az esős évszak végére mérete eléri a 200km
hosszúságot és 60km szélességet is. Ma ennek a tónak, a Ton Le Sap
tónak úszó falvait látogatjuk meg. Kiautózunk a tóhoz és úközben
megállunk egy lótuszfarmon is. A tóhoz megérkezve kihajózunk,
közben megnézzük a vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal.
Bepillantást nyerünk egy különleges életmód mindennapjaiba. A
tavon kiszállunk annak központi létesítményén, egy úszó platformon
is. Kávézhatunk, böngészhetünk az áruk színes választékában és még
a platformon elhelyezett krokodil medence pár tucat lakójával is ismerkedhetünk. Innen térünk vissza Siem Reapbe.
A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végigmegyünk a város
legérdekesebb részein, kis utcáin, templomain és piacain. Ebéd után
meglátogatjuk az Artisan D’Angkor telepét, ahol minden, a
környéken végzett kézműves munkát bemutatnak a kőfaragástól a
textilkészítésig. Nincs kötelező vásárlás vagy bármilyen egyéb
negatív felhang. A műhelyekben csak a munkafázisokat lehet
megnézni. Eredeti kézműves, minőségi termékeket a látogatás végén
a mintaboltban lehet megvenni.
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4. nap: Siem Reap - elutazás ( étkezés:B/-/- )
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. . Reggeli után szabad, sétálósbevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a
továbbutazás időpontjától függ. Mire ide elérünk, idegenvezetőnk
biztosan tud ajánlani programokat erre a délelőttre - délutánra.
Mindenkinek a saját kívánságai szerint. Van is miből, mert Siem
Reap és közvetlen környéke rengeteg érdekes látnivalóval
rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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K-03 ANGKOR FENNSÉGES TEMPLOMAI
1. nap: Megérkezés Siem Reap-be (Étkezés:-/-/-, szállás: Siem Reap)
Délutáni érkezés Siem Reap-be. Bejelentkezünk a szállodába. Az este szabad, de sok érdekes fakultatív
programból választhat a helyszínen.
Javasoljuk a város esti szórakoztató központjait. Elsőként az éjszakai
piac meglátogatását javasoljuk. A sok száz bódé, sátor, az elvegyülés
a sétáló és vásárolgató tömegben kellemes levezetés lehet a
megérkezés előtti út után.
Követkető állomásként a leghíresebb szórakoztató negyed, a Pub
Street következhet. A zegzugos utcákon kilóméterhosszan
sorakoznak egymás mellett az éttermek, kávéházak, boltok és bárok.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elmerülés az éjszakai élet
forgatagában kellemes bevezető lehet a siem Reap-i programhoz.

2. nap: Egész napos Angkor látogatás (étkezés: B/L/- szállás: Siem Reap)
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a két leghíresebb látnivalóját
Angkor Thom-ot és Angok Wat-ot meg tudjuk nézni. Az egész napos
látogatás Angkor egyik csodálatos látványával, a naplementével
végződik.

Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi
várost mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük,
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.
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Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza.
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet
szól ezekről a helyekről.
Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom volt az egyik sokat emlegetett felvételi
helyszíne a Tomb Raider-nek is.
Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: Angor Wat. A
világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter széles
területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális alapokon
nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig terjeszkedő
birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának dicsőítésére csak
megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi, minden egyes
tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a szépséget és az
igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.

Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.

Ez egy igazán fárasztó nap volt, ezért a végére egy kis pihenőt,
üldögélést és nézelődést tettünk. Ez az Angkor naplemente, a minden
nap más és mindennap csodálatos látvány. Egész napos
kirándulásunk végén ezt szemléljük meg vagy a Phnom Bakheng
templomdomb tetejéről, vagy a Srah Srang, a királyi fürdő
partjáról. Ezután visszatérünk a szállodába. Este szabadprogram.
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3. nap: A Kulen hegy és Siem Reap környéke (3. éjszaka, étkezés:B/L/D szállás:
Siem Reap)
Siem Reap-ből indulva vagy több mint száz kilométeres és több évszázados túrát teszünk a Kulen hegységbe, az
azonos nevű nemzeti parkba. Ez az a hely, ahol a 802-ben a Khmer Birodalom igazából megalakult. Itt kiáltotta
ki magát II. Jayavarman istenkirálynak és itt alakult meg a birodalom első központja is. Később a fővárost
tovább vitték a mai Siem Reap területére.
Csodálatos hegyvidék ez, igazi természetközeli programokkal. Erdei
és hegyi ösvényeken barangolunk, megfürdünk egy hatalmas
vízesésben. Körülöttünk a letűnt főváros dzsungel borította romjai, a
híres 1000 linga folyója a sok-sok víz alatt fekvő jóniaival vagy
éppen a vízből kimeredő lingáival, amelyek szent egyesülése éltető
vízzel látta el a hajdani fővárost és a körülötte elterülő földeket.

A sziklákon ősi faragványok, amely közül talán a legszebb, de
mindenesetre leghíresebb egy fekvő Buddha ábrázolás.
Meglátogatunk egy fákkal sűrűn benőtt, érintetlenül hagyott
templomot is.
Délután az úton visszafelé meglátogatjuk Banteay Srei gyönyörű
hegyi templomát is. A kicsi, de talán leggyönyörűbben faragott
templomegyüttes Siem Reap-ben. A rózsaszín homokkőből épült
templom minden fala csodálatosan faragott képekkel, ábrázolásokkal
tiszteleg a női szépség, a világot megteremtő erő előtt. Nehéz ennek
szépségét leírni. Ezt látni kell.
Esti programunk egy Apsara vacsoraest. Az Apsarák, a felhők és
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni
lények voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari
táncosnők adták elő (és adják elő ma is) az Apsara táncokat. Ez a
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy
szinpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból.
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4. nap: Siem Reap és a Ton Le Sap tó – elutazás ( étkezés:B/L/- )
Délelőtti programunk egy a várostól délre fekvő, a középkori kínai
utazók által csak méretei miatt édesvízi tengernek nevezett tóhoz
vezet. Nem kicsi. Az esős évszak végére mérete eléri a 200km
hosszúságot és 60km szélességet is. Ma ennek a tónak, a Ton Le Sap
tónak úszó falvait látogatjuk meg. Kiautózunk a tóhoz és úközben
megállunk egy lótuszfarmon is. A tóhoz megérkezve kihajózunk,
közben megnézzük a vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal.
Bepillantást nyerünk egy különleges életmód mindennapjaiba. A
tavon kiszállunk annak központi létesítményén, egy úszó platformon
is. Kávézhatunk, böngészhetünk az áruk színes választékában és még
a platformon elhelyezett krokodil medence pár tucat lakójával is ismerkedhetünk. Innen térünk vissza Siem Reapbe.
A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végigmegyünk a város
legérdekesebb részein, kis utcáin, templomain és piacain. Ebéd után
meglátogatjuk az Artisan D’Angkor telepét, ahol minden, a
környéken végzett kézműves munkát bemutatnak a kőfaragástól a
textilkészítésig. Nincs kötelező vásárlás vagy bármilyen egyéb
negatív felhang. A műhelyekben csak a munkafázisokat lehet
megnézni. Eredeti kézműves, minőségi termékeket a látogatás végén
a mintaboltban lehet megvenni. Transzfer a repülőtérre és
elutazáshoz. Ez a délutáni program azonban csak egy választási
lehetőség. Az, hogy mi fér bele, az a gép indulásától függ.
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K-04 PÁR CSEPP KAMBODZSA
1. nap: Pnom Penh (Étkezés: -/-/ szállás: Pnom Penh )
A megérkezés után transzfer a szállodába. Erre a napra nem
terveztünk vezetett programot, de sok érdekes fakultatív program
közül lehet választani az érkezés időpontjától függően. Az este is
szabad, de sok érdekes fakultatív programból válaszhat a helyszínen.
Javasoljuk, hogy még indulás előtt kérje tanácsunkat! Szívesen
állunk rendelkezésére ennek a délutánnak-estének megszervezésében.

Javasoljuk a város esti szórakoztató központját, a folyó parti sétányt.
Kilóméterhosszan sorakoznak egymás mellett az éttermek,
kávéházak, boltok és bárok. A sétányra kifutó, a folyópartra
merőleges kis utcák minden méterén valamilyen bolt, szolgáltatás
működik.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elvegyülés a sétány
forgatagában kellemes esti lazulást biztosít.

2. nap: Pnom Penh (Étkezés: B/L/ szállás: Pnom Penh )
Reggeli után délelőtti városnéző séta Phnom Penhben, a város
legfontosabb látnivalóját érintve. A hangulatos francia gyarmati
időkből itt maradt bauhaus épületek között és a Mekong parton
sétálunk.
Érintünk több templomot és piacot is. A főbb, meglátogatott helyek:
A Függetlenségi Emlékmű a Királyi Palota és az Ezüst Pagoda, a
világ legnagyobb khmer építészeti gyűjteményének helyt adó
Nemzeti múzeum, a Wat Phnom, a város névadója lesznek. A séta
közben meg is ebédelünk egy helyi étteremben.
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Délután hajós kirándulás a város folyóin. A program érinti a város
két folyóját a Sap folyót és a Mekongot is. A hajózás során
megtekintjük a város legszebb, a folyók partján sorakozó épületeit a
vízről, majd kihajózunk a Mekongra. Klasszikus vizifalu a túlparton,
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét.
Majd felfelé hajózva elérkezünk Prek Bongkong faluba, ahol
kiszállunk. Itt a nagy pagoda és egy selyemhernyó farm
megtekintése a program. Visszahajózáskor megnézzük a
naplementét a vízről. Visszatérünk a szállodába.

3. nap: Siem Reap – Ton Le Sap tó : B/L/ szállás: Siem Reap)
Reggeli után kijelentkezünk és elindulunk Siem Reap felé. A kb. 5
órás busz út Kambodzsa gyönyörű és minden négyzetcentiméterén
megművelt falusi tájain halad keresztül. Rizsföldek, farmok, falvak
mellett haladunk el. Meg is állunk egy helyen, de ez legyen
meglepetés! Mindíg van valami olyan helyi látványosság, ami csak
akkor és csak ott látható. Találunk egy izgalmasat és megnézzük
pihenőnk közben. Megérkezés után bejelentkezés a szállodába.
Rövid pihenő után elindulunk délutáni programunkra.

Délutáni programunk egy a várostól délre fekvő, a középkori kínai
utazók által csak méretei miatt édesvízi tengernek nevezett tóhoz
vezet. Nem kicsi. Az esős évszak végére mérete eléri a 200km
hosszúságot és 60km szélességet is. Ma ennek a tónak, a Ton Le Sap
tónak úszó falvait látogatjuk meg. Kiautózunk a tóhoz és úközben
megállunk egy lótuszfarmon is. A tóhoz megérkezve kihajózunk,
közben megnézzük a vízi falut iskolával, boltokkal, templomokkal.
Bepillantást nyerünk egy különleges életmód mindennapjaiba. A
tavon kiszállunk annak központi létesítményén, egy úszó platformon
is. Kávézhatunk, böngészhetünk az áruk színes választékában és még
a platformon elhelyezett krokodil medence pár tucat lakójával is ismerkedhetünk. Innen térünk vissza Siem Reapbe.
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4. nap: Egész napos Angkor látogatás (étkezés: B/L/- szállás: Siem Reap)
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a két legíresebb látnivalóját
Angkor Thom-ot és Angok Wat-ot meg tudjuk nézni. Az egész napos
látogatás Angkor egyik csodálatos látványával, a naplementével
végződik.

Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi
várost mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük,
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.

Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza.
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet
szól ezekről a helyekről.
Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom volt az egyik sokat emlegetett felvételi
helyszíne a Tomb Raider-nek is.
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Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: Angor Wat. A
világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter széles
területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális alapokon
nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig terjeszkedő
birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának dicsőítésére csak
megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi, minden egyes
tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a szépséget és az
igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.
Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes t9rténelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.

Ez egy igazán fárasztó nap volt, ezért a végére egy kis pihenőt,
üldögélést és nézelődést tettünk. Ez az Angkor naplemente, a minden
nap más és mindennap csodálatos látvány. Egész napos
kirándulásunk végén ezt szemléljük meg vagy a Phnom Bakheng
templomdomb tetejéről, vagy a Srah Srang, a királyi fürdő
partjáról. Ezután visszatérünk a szállodába.

Esti programunk egy Apsara vacsoraest. Az Apsarák, a felhők és
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni
lények voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari
táncosnők adták elő (és adják elő ma is) az Apsara táncokat. Ez a
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy
szinpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból.
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5. nap: Siem Reap - elutazás ( étkezés:B/-/- )
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. . Reggeli után szabad, sétálósbevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a
továbbutazás időpontjától függ. Mire ide elérünk, idegenvezetőnk
biztosan tud ajánlani programokat erre a délelőttre - délutánra.
Mindenkinek a saját kívánságai szerint. Van is miből, mert Siem
Reap és közvetlen környéke rengeteg érdekes látnivalóval
rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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K-05 ELBŰVÖLŐ KAMBODZSA
1. nap: Pnom Penh (Étkezés: -/-/ szállás: Pnom Penh )
A megérkezés után transzfer a szállodába. Erre a napra nem
terveztünk vezetett programot, de sok érdekes fakultatív program
közül lehet választani az érkezés időpontjától függően. Az este is
szabad, de sok érdekes fakultatív programból válaszhat a helyszínen.
Javasoljuk, hogy még indulás előtt kérje tanácsunkat! Szívesen
állunk rendelkezésére ennek a délutánnak-estének megszervezésében.

Javasoljuk a város esti szórakoztató központját, a folyó parti sétányt.
Kilóméterhosszan sorakoznak egymás mellett az éttermek,
kávéházak, boltok és bárok. A sétányra kifutó, a folyópartra
merőleges kis utcák minden méterén valamilyen bolt, szolgáltatás
működik.
Egy kellemes séta, egy jó vacsora, egy kis elvegyülés a sétány
forgatagában kellemes esti lazulást biztosít.

2. nap: Pnom Penh (Étkezés: B/L/ szállás: Pnom Penh )
Reggeli után délelőtti városnéző séta Phnom Penhben, a város
legfontosabb látnivalóját érintve. A hangulatos francia gyarmati
időkből itt maradt bauhaus épületek között és a Mekong parton
sétálunk.
Érintünk több templomot és piacot is. A főbb, meglátogatott helyek:
A Függetlenségi Emlékmű a Királyi Palota és az Ezüst Pagoda, a
világ legnagyobb khmer építészeti gyűjteményének helyt adó
Nemzeti múzeum, a Wat Phnom, a város névadója lesznek. A séta
közben meg is ebédelünk egy helyi étteremben.
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Délután hajós kirándulás a város folyóin. A program érinti a város
két folyóját a Sap folyót és a Mekongot is. A hajózás során
megtekintjük a város legszebb, a folyók partján sorakozó épületeit a
vízről, majd kihajózunk a Mekongra. Klasszikus vizifalu a túlparton,
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét.
Majd felfelé hajózva elérkezünk Prek Bongkong faluba, ahol
kiszállunk. Itt a nagy pagoda és egy selyemhernyó farm
megtekintése a program. Visszahajózáskor megnézzük a
naplementét a vízről. Visszatérünk a szállodába.

3. nap:Siem Reap - Angkor Wat – Ta Phrom : B/L/ szállás: Siem Reap)
Reggeli után kijelentkezünk és elrepülünk Siem Reap-be.
Bejelentkezés után indulunk délelőtti programunkra az Angkor
Nemzeti Múzeumba.
A múzeum csodálatosan és nagyon részletesen ismerteti a Khmer
civilizáció történetét, lakóinak mindennapi életét és a teljes történetet
alapvetően meghatározó hindu mitológia legfontosabb elemeit,
személyiségeit.

Délutáni látogatásunknak két érdekes célpontja van. Az első: Angkor
Wat. A világ legnagyobb vallási célú építménye. 1900x1400 méter
széles területén minden megtalálható, ami egy a hindu kulturális
alapokon nyugvó és hatalma teljében Burmától Jáva szigetéig
terjeszkedő birodalom uralkodójának tiszteletére, hatalmának
dicsőítésére csak megépíthető. Ennek ellenére léptéke mégis emberi,
minden egyes tornya, épülete folyosója és csodálatos faragványai a
szépséget és az igazi lelki békét, nyugalmat sugallják.
Programunk során a főkapun belépve haladunk végig a szivárvány
útján egészen a világ közepét jelképező központi épületegyüttesig.
Belépve, az egyes folyosókon, lépcsőkön végighaladva jutunk el a
központi toronyig. Út közben sok érdekes történelmi és mitológiai
történetet is hallhatunk vezetőnktől. Sok helyen megállunk és
elbeszélései megelevenítik a frízek, szobrok, falfaragások mögött
rejtőző színes mitológiát és évezredes történelmet.
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Később tovább megyünk az egyik leghíresebb templomba a Ta
Phrom-ba. Ez a templom a feltárások során nem került teljes
helyreállításra. A hatalmas fákkal benőtt romok, a széles udvarok
remek alkalmat adnak izgalmas fotók készítésere is. Ez a templom
volt az egyik sokat emlegetett felvételi helyszíne a Tomb Raider-nek
is.

Esti programunk egy Apsara vacsoraest. Az Apsarák, a felhők és
vizek égi nimfái a női szépséget szimbolizáló félisteni és isteni
lények voltak, szent táncuk szórakoztatta a z isteneket. Ázsia minden
országában, ahova az indiai kultúra csak elért, templomi és udvari
táncosnők adták elő (és adják elő ma is az Apsara táncokat. Ez a
vacsoraest egy olyan helyre visz minket, ahol vacsora közben egy
szinpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból.

4. nap: Egész napos Angkor Thom – Bantaay Srei (étkezés: B/L/- szállás: Siem
Reap)
Egész napos Angkor látogatás. A közvetlenül Siem Reap mellett
található terület neve hivatalosan Angkor Archeological Park és 400
négyzetkilométer területű. Rengeteg látnivaló, több mint 300,
meglátogatásra érdemes emlék található benne. az persze lehetetlen 1
nap, de még akár 1 hét alatt is. De azért a “város” sok híres
látnivalóját meg tudjuk nézni.
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Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer
területű, csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi
várost mutatja be. Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük,
végigsétálunk az istenek és démonok sorfala közt, amelyek a 100
méter széles várárkon átívelő hidat szegélyezik. Közöttük jutunk el
az építtető király arcképeivel díszített városkapuig. A kapun belépve
a következő állomásunk a Bayon templom, egy hatalmas, több
emeletes és sok tornyú templom komplexum, melyet a hindu
mitológia köbe faragott istenei és történetei borítanak.

Innen haladunk tovább az egykori város életének központja a néptől
elzárt királyi palota és annak a városra nyíló "kommunikációs
pontja" a győzelmi tér felé. A királyi palota és a tér között
helyezkedik el az elefántok terasza és a Leprás király terasza.
Rengeteg, a hajdanvolt város mindennapi életét is bemutató történet
szól ezekről a helyekről.
Angkor Thom hatalmas, az út során még jó pár helyen megállunk és
megnézünk további érdekes emlékeket. Természetesen meg is
ebédelünk egy helyi étteremben.

Délután az úton visszafelé meglátogatjuk Banteay Srei gyönyörű
hegyi templomát is. A kicsi, de talán leggyönyörűbben faragott
templomegyüttes Siem Reap-ben. A rózsaszín homokkőből épült
templom minden fala csodálatosan faragott képekkel, ábrázolásokkal
tiszteleg a női szépség, a világot megteremtő erő előtt.
Nehéz ennek a templomnak könnyed báját és szépségét leírni. Ezt
látni kell. Innen indulunkvissza a szállodába.
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5. nap: Siem Reap - elutazás ( étkezés:B/-/- )
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. . Reggeli után szabad, sétálósbevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a
továbbutazás időpontjától függ. Mire ide elérünk, idegenvezetőnk
biztosan tud ajánlani programokat erre a délelőttre - délutánra.
Mindenkinek a saját kívánságai szerint. Van is miből, mert Siem
Reap és közvetlen környéke rengeteg érdekes látnivalóval
rendelkezik.
A program befejezése után transzfer a repülőtérre. Elutazás.
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