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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 kibővítsük 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, Mianmar, Thaiföld, Hong Kong, Japán, Malajzia, Szingapur, Nepál, Tibet, Nhután) 
kombinálva is fel lehet építeni velük egy igazi indokínai barangolást.    

Egy írott anyag azonban nem tudja követni a folytonosan bővülő kínálatot. Részletes vietnámi és egyéb ázsiai anyagaink, napra 
készen, itt találhatók: 

http://www.kambodzsai.hu 
http://www.vietnamiut.hu 

 
Izgalmas böngészést és nagyon kellemes utat kívánok!  
 
Demmel László 
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KAMBODZSA MAGYARUL (IS…) 
 

 

Indokínai körútjaink magja a Vietnam kincsei kiscsoportos körút. A körút végig vezet 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 (Vietnam-
Kambodzsa-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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A PROGRAMOK ADATAI, ÁRAI, INDULÁSI IDŐPONTJAI 2021-2022-2023 
 
Kiscsoportos (9-15 fő) vagy egyéni (2-8 fő) kulturális és természetjáró programok és rövid körutak Kambodzsában, a 
főszezonokban ősztől tavaszig, és a nyári kisszezonban Phnom Penh-i vagy Siem Reap-i érkezéssel. Magyar vagy angol nyelvű 
csoportvezetéssel és idegenvezetéssel. Magán út rendelése lehetséges. 
Zárt csoport: Egyedi árajánlat alapján magán út (zárt csoportos körút) is rendelhető magyar vagy angol nyelvű vezetéssel, az utiterv 
változtatásának lehetőségével is. 
Az indulások tervezett napjai: 
2021.: szeptember-október-november: a jelentkezők számától függően, egyéni egyeztetéssel.  
2022.: január-február-március, szeptember-október-november: a jelentkezők számától függően, agyéni egyeztetéssel. 
2023.: január-február-március, szeptember-október-november: a jelentkezők számától függően, egyéni egyeztetéssel. 
 
Szállások az út során: 3 vagy 4 csillagos, a programhoz kiválasztott szállodák, kétágyas elhelyezéssel. Egyágyas elhelyezés felárral 
kérhető. 
 
Szállodáink a programok során: 
 

Város Hotel Szoba típus Honlap 
3* hotel 
Phnom Penh Queen Grand Boutique Hotel Deluxe Room http://queengrand.com  
Siem Reap Central Boutique Angkor Hotel Boutique Room www.centralboutiqueangkorhotel.com  
4* hotel    
Phnom Penh Villa Langka Boutique Hotel  Superior Room https://www.villalangka.com  
Siem Reap Somadevi Angkor Hotel   Superior Room  www.somadeviangkor.com  

 
Csoport és idegenvezetés: A. A magyar körúton magyar nyelven. B. Az angol körúton angol nyelven.  
Ellátás: az alapellátás félpanzió, több esetben vacsora program az út során. Különleges étkezés kérhető. 
 
A programok, körutak árai: 
 
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk. 
 

K-01 SIEM REAP ÉS ANGKOR TEMPLOMAI - 4 nap 
Program specifikáció Csoport méret, árak USD/fő-ben 

2-3 fő 4-5 fő 6-8 fő 9-15 fő e.á felár 
angol idegenvezetéssel, 3* hotelben 338 288 279 253 85 
angol idegenvezetéssel, 4* hotelben 366 316 306 281 110 
magyar idegenvezetéssel, 3* hotelben Kérjen 

árajánlatot! 
292 263 234 85 

magyar idegenvezetéssel, 4* hotelben 333 299 268 110 
 

K-02 ANGKOR FELFEDEZÉSE – 4 nap 
Program specifikáció Csoport méret, árak USD/fő-ben 

2-3 fő 4-5 fő 6-8 fő 9-15 fő e.á felár 
angol idegenvezetéssel, 3* hotelben 370 328 310 293 85 
angol idegenvezetéssel, 4* hotelben 398 347 337 331 110 
magyar idegenvezetéssel, 3* hotelben Kérjen 

árajánlatot! 
381 349 318 85 

magyar idegenvezetéssel, 4* hotelben 422 386 351 110 
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K-03 ANGKOR FENSÉGES TEMPLOMAI – 4 nap 

Program specifikáció Csoport méret, árak USD/fő-ben 
2-3 fő 4-5 fő 6-8 fő 9-15 fő e.á felár 

angol idegenvezetéssel, 3* hotelben 495 377 362 343 85 
angol idegenvezetéssel, 4* hotelben 522 404 390 369 110 
magyar idegenvezetéssel, 3* hotelben Kérjen 

árajánlatot! 
448 409 372 85 

magyar idegenvezetéssel, 4* hotelben 489 445 404 110 
 

K-04 PÁR CSEPP KAMBODZSA - 4 nap 
Körút specifikáció Csoport méret, árak USD/fő-ben 

2-3 fő 4-5 fő 6-8 fő 9-15 fő e.á felár 
angol idegenvezetéssel, 3* hotelben 422 318 307 290 85 
angol idegenvezetéssel, 4* hotelben 455 353 342 323 110 
magyar idegenvezetéssel, 3* hotelben Kérjen 

árajánlatot! 
378 346 314 85 

magyar idegenvezetéssel, 4* hotelben 426 389 353 110 
 

K-05 ELBŰVÖLŐ KAMBODZSA - 5 nap 
Körút specifikáció Csoport méret, árak USD/fő-ben 

2-3 fő 4-5 fő 6-8 fő 9-15 fő e.á felár 
angol idegenvezetéssel, 3* hotelben 585 461 446 422 110 
angol idegenvezetéssel, 4* hotelben 636 503 487 465 145 
magyar idegenvezetéssel, 3* hotelben Kérjen 

árajánlatot! 
553 507 460 110 

magyar idegenvezetéssel, 4* hotelben 652 559 510 145 

 
A PROGRAMOK ÁRA TARTALMAZZA: 
+ éjszakai szállások kétágyas elhelyezéssel, reggelivel. Az ár a szolgáltatásokat és a helyi adókat is tartalmazza. 
+ Privát, légkondicionált privát kisbuszos szállítás a körút során 
+ Belső repülőjegyek 
+ A programhoz tartozó belső repülőjegyek (max. 20 kg feladott poggyász és max. 7 kg kézipoggyász utasonként.) 
+ Minden tevékenység és belépődíj a programterv szerint 
+ idegenvezető a megrendelt nyelven az program során. 
+ A programterv szerinti étkezések (B: reggeli, L: ebéd, D: vacsora) 
+ Ásványvíz a buszos utazások során. 
A PROGRAMOK ÁRA NEM TARTALMAZZA: 
- Nemzetközi repülőjegyek a program kezdetéhez és befejezéséhez 
- Személyes költségek 
- Étel és italfogyasztás a programtervben megadottakon felül 
- italfogyasztás az étkezéseknél 
- Egyénileg megvásárolható kiegészítő programok és szolgáltatások 
- Vízum díjak 
- Szállodai kötelező vacsorák és kiegészítő költségek a fesztivál szezonokban és a csúcsszezonban (az aktuális ajánlatban kalkulálásra 
kerül) 
HELYSZÍNEN FIZETENDŐ KÖLTSÉGEK:  
- Borravaló a helyi idegenvezetőnek (5 USD/nap/fő) és a sofőrnek (3 USD/nap/fő). Helyszínen fizetendő költség az érkezéskor, 
- Italfogyasztás az étkezések során, 
- További, az útitervben részletezett szolgáltatásokon felül kért egyedi szolgáltatások.  
FIZETÉSI FELTÉTELEK:  

- A teljes ár 30%-a program megrendelésekor (szerződéskötéskor) első részletként, beleértve a választott kiegészítések 
költségét is. A fennmaradó rész a körút megkezdése előtti 40. napig. Az átutalási/ kp. befizetési költségek a befizetőt terhelik. 
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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 
munkájának köszönheti. Phnom Penh a legszebb francia koloniális 
stílusú város a hajdani Francia Indokína területén. Ehhez jön még a 
sok egyéb, 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 khmer-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 

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 kilométer hosszan 
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 

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 Angkor 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, végig sétálunk 
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 készítésére is. Ez a templom volt 

az egyik sokat emlegetett felvételi helyszíne a Tomb Raider-nek is. 

Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: 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. 

   
    

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 
 

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 út közben 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 Reap-be. 
 
 

 A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem 
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végig megyünk 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 
színpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány 
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból. 
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4. nap: Siem Reap - elutazás  

 
 
Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. Reggeli után szabad, sétálós-bevásárlós 
program Siem Reap-ben. A tényleges program a tovább utazás 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 

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 kilométer hosszan 
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 

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 Angkor 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, végig sétálunk 
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.  

 

mailto:hq@vietnamiut.hu
http://www.vietnamiut.hu/
http://www.kambodzsai.hu/


 

 
Yourdestination ASIA 

hq@vietnamiut.hu 
www.vietnamiut.hu 

www.kambodzsai.hu 
hq@kambodzsia.hu 

  Tel (viber is): +36706239513 
 
 

 Kambodzsa magyarul – körutak és programok Kambodzsában 2021-2022-2023 11. Oldal 
 

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: 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. 

   
    

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 

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 útközben 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 Reap-be. 
 
 

 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 

Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. Reggeli után szabad, sétálós-
bevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a tovább 
utazás 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 FENSÉGES TEMPLOMAI  
 

1. nap: Megérkezés Siem Reap-be 

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 kilométer hosszan 
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 

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 Angkor 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, végig sétálunk 
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 készítésére is. Ez a templom volt 

az egyik sokat emlegetett felvételi helyszíne a Tomb Raider-nek is. 

Délutáni látogatásunknak csak egy igazi célpontja van: 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. 

   
    

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 

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 
színpadon 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 

 
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 útközben 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 Reap-be. 
 

 A városba visszaérve megebédelünk, majd a délutáni gépig Siem 
Reap-í városnézéssel ütjük el az időt. Végig megyünk 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: Phnom 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. 
Kilométer hosszan 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: Phnom 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 vízi falú a túlparton, 
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét. 

Majd felfelé hajózva elérkezünk Preak 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 

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! 
Mindig 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 útközben 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 Reap-be. 
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4. nap: Egész napos Angkor látogatás 

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 Angkor 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, végig sétálunk 
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 készítésére 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: 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. 

 

   
    

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 
színpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány 
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból. 
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5. nap: Siem Reap - elutazás 

Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. Reggeli után szabad, sétálós-
bevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a tovább 
utazás 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: Phnom 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. 
Kilométer hosszan 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: Phnom 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 vízi falú a túlparton, 
ami mellett elhajózunk és a hajóról láthatjuk a falu életét. 

Majd felfelé hajózva elérkezünk Preak 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 

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.  
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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. 

 

 

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 készítésére 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 
színpadon hagyományos zenével kísért tánc show mutat be néhány 
remek példát ebből a gyönyörű hagyományból. 
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4. nap: Egész napos Angkor Thom – Banteay Srei 

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.   
 
 
 
 

 
 

 Délelőtti látogatásunk Angkor Thom-ot a 9 négyzetkilométer területű, 
csodálatos városkapukkal díszített falakkal körülvett királyi várost 
mutatja be.  Sétánkat a város déli kapujánál kezdjük, végig sétálunk 
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. 
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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 indulunk vissza a szállodába. 

 

 

5. nap: Siem Reap - elutazás 

Ez az utolsó nap Siem Reap-ben. Reggeli után szabad, sétálós-
bevásárlós program Siem Reap-ben. A tényleges program a tovább 
utazás 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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ÁRAK, VOUCHEREK, INDULÁSI IDŐPONTOK – COVID IDEJÉN 
 
A YOURDESTINATION UTAZÁSI VOUCHER  
A 2020-as év elejéig már több száz utasunk már befizetett 2020. évi útja ragadt bele a kitörő és mindenen eluralkodó világtébolyba. 
Eredetileg számukra dolgoztuk ki az értékálló Yourdestination Utazási Voucher programot. De… Még ma sem látható, mikor és 
hogyan lesz vége ennek az őrületnek. Megjósolhatatlan, hogy mikor és melyik ország, légitársaság vagy utazási biztosító bolondul 
meg hirtelen, egyik napról a másikra. Ezért aztán úgy döntöttünk, legalább is a világtéboly lenyugvásáig, hogy minden egyes utazási 
szerződésünk mellé jár értéktartó utazási voucher is. A voucher bevezetésével útjaink rendkívül rugalmassá és pénzügyileg is 
biztonságossá váltak az alábbi tulajdonságok miatt: 
 

- Az eredeti szerződés indulási időpontjának vis-major okból történő csúszása vagy az út esetleges 
meghiúsulása esetén: a befizetett összeg az eredeti út programjára új időpontban, vagy bármely más 
Yourdestination útra vagy programra egyösszegben felhasználható. A kiadott voucher értéktartó és 
visszavonásáig vagy felhasználásáig érvényes. 

- Minden Yourdestination utazási szerződés beutaztatási szerződés, az odautazás és a visszautazás 
nemzetközi repjegyei leválasztásra kerülnek és rajtunk keresztül kizárólag rugalmas jegyek vásárolhatók 
a továbbiakban. 

- A Yourdestination Utazási Voucher átruházható, a voucher értékében az új utas vagy utas csoport a 
voucher teljes értéket egyösszegben bármely Yourdestination útra vagy programra felhasználhatja.  

Ez a megoldás igazán nagy biztonságot nyújt utasainknak. Sem az utazás, sem a befizetett utazási költség nem vész el. Egy másik 
lehetőség a részben vagy teljesen más út választása is. Ha el kell halasztani az indulást valami miatt, előfordulhat, hogy az eredeti 
utiterv már nem a legoptimálisabb. Például: A „nyári kalandozások Vietnámban” egy igazi júliusi-augusztusi program. Ősszel vagy 
télen már a fele sem marad az eredeti látnivalóknak. Viszont a „Vietnám kincsei és népei” a szeptember végétől november közepéig 
tartó időszakban a legszebb. A voucherrel minden további nélkül át lehet nevezni az adott időszakban legjobb lehetőségre. 
  
A HELYI (ÉS A COVID) PROBLÉMÁK KEZELÉSE  
 
A „mi már itt vagyunk otthon” nem csak egy jól hangzó mottó, hanem egy szigorú tény is egyben. Minden egyes utunkat és 
programunkat a helyszínen lévő desztinációs irodánk irányít és kezel, a nap 24 órájában. Ezért nem fordulhat elő, hogy vasárnap 
hajnalban egy 10.000 km-re lévő utazási iroda hotline vonalát kelljen hívni bármilyen probléma esetén. Ráadásul úgy sem tudnak 
intézkedni.  
 
Mi ott vagyunk a helyi irodában és mindig van magyarul is jól beszélő kisérőnk a kedves utassal. Ha gyógyszerre, orvosra, kórházra 
lenne szükség, vagy éppen lezárnak valamit a COVID miatt, át kell szervezni az utazást, módosítani a repjegyeket, villámgyors tesztet 
kell beszerezni a tovább utazáshoz (végtelenül sorolhatnánk az utasra lecsapó helyi problémákat), mi ott vagyunk és nem a Föld 
túloldalán. 
 
Ugyanez a mottó teszi lehetővé, hogy privát (egyéni vagy zárt csoportos) útjaink során csak az adott napi szállás legyen fix. Minden 
más az utazók pillanatnyi igényei és ötletei, az aznapi helyi időjárás, a száz számra található helyi fesztiválok, érdekes kiállítások, 
sport és kulturális események alapján szervezhető. Ennél rugalmasabb, de a világ másik felén mászkáló körút vagy programot igazán 
nehéz lenne elképzelni. 
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AZ ÁRKÉPZÉS, A SZERZŐDÉS ÉS GARANCIÁI  
 
A „mi már itt vagyunk otthon” ténye garanciát nyújt arra is, hogy mindig a lehető legjobb árakat adjuk egy konkrét úthoz. És persze 
azt is, hogy már az ajánlati ár is szerződéses ár legyen és az később se változzon. Nem szedünk be jelentkezési díjakat, előlegnek 
látszó foglalókat. A részletes, és a teljes bontású utitervet tartalmazó ajánlat az utazási szerződés része. Nincs helyszínen fizetendő 
fekete pénz csak szerződés és számla. A számlából is csak kettő: első részlet a szerződéskötéshez és még egy az indulás előtt: a 
végszámla.  
 
A befizetések magyarországi kedvezményezett bankszámlára történnek. Ha a magyar banknak jók vagyunk, akkor valószínűleg 
létezünk is. 
 
Egy belső ár azonban változhat az idők során. Nem tudjuk megjósolni, mi történhet egy szállodával. Különösen most, ezekben a 
COVID kavargatásos, zavaros időkben. De ez a mi problémánk marad, hacsak el nem fogynak a jó minőségű csere szállodák (egy 
adott helyen és napon). Ha magasabb kategóriára és ezzel árra kell váltanunk, akkor jelezzük. Semmi más nem tud változni az USD-
ben kalkulált szerződéseink teljesítése során. 
  
A mostanában uralkodó tébolyos idők miatt kérjük: árlistáinkban, katalógusainkban megadott árainkat ne vegyék készpénznek, mert 
azok kismértékben változhatnak. Mindenképpen kérjenek árajánlatot!   
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