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Kambodža a Bangkok 17 dnů 

To nejlepší z pobytu: 

 Prohlídka historického Angkor Watu ze sedla kola 

 Návštěva chrámů Rolous 

 Dobrodružný trek v džungli 

 Královský palác v Phnom Penhu 

 Západ slunce nad Mekongem 

 Pobyt na překrásných plážích Sihanoukville 

 Návštěva Královského paláce v Bangkoku 

 Spousta dalších zážitků 

 

pátek*: Odlet z Prahy 

Zaparkujte svoje auto na parkovišti  Air-parking alespoň 2,5 hodiny před plánovaným odletem. Řidič Vás i se 

zavazadly odveze k terminálu. Doporučujeme provést odbavení před odletem (on line check in). Vytiskněte 

si palubní vstupenky a po příchodu do odletové haly pokračujte bez čekání k přepážce 'Drop off', kde 

odevzdáte zapsaná zavazadla. 

 

sobota*: Přílet do Bangkoku 

Po odbavení a vyzvednutí zavazadel můžete jet do města buď 

rychlodráhou ARL (cca 45 minut, 45 BHT), která umožňuje přestup na 

metro MRT i na městskou dráhu BTS. Druhá možnost je taxi. Pokud 

zvolíte taxi, ujistěte se, že po nasednutí zapne řidič taxametr. Po 

ubytování budete mít čas na trochu odpočinku – u hotelového 

bazénu, procházku po okolí. Určitě nezapomeňte jít na thajskou nebo 

olejovou masáž. Po dlouhém letu Vám jistě prospěje. 

 

hotel *** Rikka Inn Hotel (http://rikkainn.com) 

S 

 

neděle*: Bangkok 

Prohlídka Bangkoku - Royal Palace, Chao Praya River (vyzkoušejte 

'vodní tramvaj', je levná, a z řeky budete mít hezké výhledy, navíc na 

vodě není takové horko, příjemně tam pofukuje), Wat Arun. Nenechte 

se 'obalamutit', že příslušná památka je zrovna dnes zavřená, ani si 

nenechte vnutit krmení pro holuby. 

 

hotel viz výše  

S 

 

pondělí*: Bangkok a okolí 

Zkuste některý z jednodenních výletů, které nabízí recepce hotelu 

nebo některý z mnoha 'Travel Agents'. V nabídce je třeba Most přes 

řeku Kwai, Plovoucí trhy, Krokodýlí farma, Ayuthaya, Růžové zahrady, 

a mnoho dalšího. Výběr je jen na Vás! 

 

hotel viz výše  

S 

mailto:sela@eco-trails.asia
http://rikkainn.com/
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úterý*: Odlet z Bangkoku 

Po snídani vezměte taxi na Don Muang Airport (!!). Den předem si můžete domluvit minivan, který vás sveze 

levněji, ale ne vždy je v nabídce vhodné načasování. Cesta trvá 45-60 minut, na letišti doporučujeme být 

2,5 hodiny předem.  

 

Siem Reap-Phnom Penh-Sihanoukville 

 

Dobrodružství začíná – Eco –Trails Asia !! 

Sourm sva kum! Vítejte v Kambodži! 

 

úterý: Přílet do Siem Reapu 

Na letišti Vás bude očekávat zástupce Eco-Trails Asia, který zajistí 

transfer do hotelu a ubytování. Budete mít čas na oddych u bazénu  

a případnou procházku po okolí. Večer Vás průvodce vyzvedne a 

zamíříte na typickou, chutnou khmérskou večeři.  

hotel *** Central Boutique Hotel (www.centralboutiqueangkorhotel.com) 

S/V 

  

 středa: Prohlídka úžasného Angkorského chrámového komplexu na 

kolech (40km) 

Ráno vyrazíme na průzkum neuvěřitelného Angkor Watu. Zvolíme 

'malý okruh', a uvidíme mj. pyramidu Takeo, chrám Ta Prohm v 

džungli, proslavený hollywoodským filmem ‘Tomb Raider’; Sras Srang 

známý jako královské koupací jezírko a navštívíme i úctyhodné 

královské město Angkor Thom, ve kterém uvidíte chrám Bayon, a 

mnoho dalšího. Po obědě shlédnete největší náboženskou stavbu na 

světě, majestátný Angkor Wat. Po návratu do hotelu budete mít dost 

času na relax nebo můžete vyrazit do ulic nočního Siem Reapu, třeba 

do některého z mnoha barů či restaurací.  

 

hotel viz výše  

S/O 

 

čtvrtek: Silk farm, West Baray Island and Ox cart at Rolous 

Po snídani Vás průvodce vezme na prohlídku Hedvábné farmy a 

přehrady West Barray. Cestou zpět si uděláme krátkou zastávku na 

Killing caves, připomínající tragické období teroru Rudých Khmérů. 

Volba, zda výlet absolvujete na kole nebo tuk tukem je jen na Vás. 

 

Po obědě navštívíme skupinu chrámů Rolous. Svezeme se tradičním 

dopravním prostředkem – vozem, taženým volem. Navštívíme i 

chrámy Preah Ko a Bakong. Chrámy pocházejí z ranného 

Angkorského období  (802-1431). Preah Ko postavil král Indravarman I 

v roce 879. Bakong byl postaven v roce 881.  

 

hotel viz výše S/O 

mailto:sela@eco-trails.asia
http://www.centralboutiqueangkorhotel.com/
http://aangkortourguide.com/angkortemples/roluosgroup.htm
http://aangkortourguide.com/angkortemples/roluosgroup.htm


  

  

Hotline:   Mr. Sela Chham 

House #137, Group 9th, Tropiengses Village, Gork-jork Commune, 

Siem Reap, Cambodia 

E-Mail: sela@eco-trails.asia  

Skype : EcoTrails_Sela  

Phone :  + 855 17 976 098 /+ 855 81 976 098 

Web   : www.eco-trails.asia 
 

Page 3 of 5 

 

pátek: Banteay Srey, Motýlí zahrada a muzeum min 

Ráno s Vámi vyrazí průvodce do Banteay Srei, nádherně zdobeného 

templu jen 30 km za Angkor Watem. Cestou zpět se zastavíme v 

Motýlí zahradě, kde budete obdivovat desítky překrásným motýlů. 

Krátká zastávka v muzeu min přiblíží přetrvávající problém tisíců 

pozemních min. V pozdním odpoledni a večer máte volno, nebo se 

můžete vydat na místní trhy či nákupy suvenýrů. 

 

hotel viz výše 

S/O 

 

sobota: Jedeme na trek 

Ráno vyrazíme autem do asi 60km vzdáleného národního parku 

Phnom Kulen. Cestou navštívíme ležícího Budhu ze 16. století. Je to 

posvátné poutní místo, navštěvované poutníky z celého 

Kambodžského království. Potom se už vydáme pěšky po opuštěných 

stezkách vedoucích pralesem, ale i plantážemi kešu a vesnicemi. 

Oběd bude 'z krabičky', večeře uvařená na táborovém ohni. Po 

večeři nás ještě čeká procházka noční džunglí. Třeba potkáme noční 

živočichy, na které za dne nenarazíme. A pak už jen zasloužený 

odpočinek v hamaku, pod jasnými hvězdami a za zvuků nočního 

pralesa... 

 

hamak (hoooodně hvězdiček) 

S/O/V 

 

neděle: Trek 

Poté, co si uvaříme na ohni snídani, vyrazíme opět pěšky dál. Oběd 

cestou bude studený, jednoduchý, ale určitě Vám přijde vhod! V 

pozdním odpoledni se vrátíme do civilizace a po sprše a odpočinku 

si jistě dopřejete sofistikovanější večeři než minulý večer. 

 

hotel viz výše 

S/O 

 

pondělí: Lodí do Phnom Penhu 

Brzy ráno Vás průvodce zaveze na molo, kde se nalodíte v 7.00 na 

šestihodinovou plavbu po jezeře Tonle Sap. Toto jezero je největší v 

celé jihovýchodní Asii a je významným zdrojem proteinů (ryb) pro 

kambodžskou populaci. Po příjezdu do Phnom Penhu vás bude 

čekat průvodce, který zajistí transfer do hotelu a ubytování. Večer 

Vás doprovodí na večeři. 

 

hotel **** King Grand Boutique Hotel 
http://www.kinggrandboutiquehotel.com) 

S/V 

 

 

 

mailto:sela@eco-trails.asia
http://www.kinggrandboutiquehotel.com/
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úterý: Prohlídka Phnom Penhu 

Ráno vyrazíte s průvodcem na prohlídku hlavního města – Královský 

palác, Národní muzeum, oběd ve známé restauraci Friends, která 

pomáhá dětem z ulice. Po obědě můžete nakoupit na obrovském 

Ruském trhu. Večeře v restauraci Titanic bude zpestřena tanečním 

vystoupením Apsar, tradičních královských tanečnic. 

 

hotel viz výše 

S/O/V 

 

středa*: Transfer do Sihanoukville 

Po snídani Vás v hotelu vyzvedne minivan, kterým pojedete přibližně 

pět hodin do přímořského města Sihanoukville. Po příjezdu do 

Sihanoukville si domluvte cenu s řidičem tuk tuku (do pěti USD), který 

Vás odveze do hotelu. 

 

hotel viz výše 

S 

 

čtvrtek*: Sihanoukville - volný den 

Za méně než 10 USD si můžete půjčit skútr a prozkoumat pláže v 

širším okolí. Pronajímatelé zpravidla chtějí cestovní pas, který Vám vrátí proti skútru. 

 

hotel *** Aqua Resort (aquafamilyresort.com) 

S 

 

pátek*: Sihanoukville – volný den  

Můžete zůstat na pláži, nebo jet na výlet do národního parku Ream, 

nebo si udělat výlet lodí na některý z blízkých ostrovů. Výlety si 

snadno domluvíte v recepci nebo u některého z mnoha místních 

'Travel Agents'. 

 

hotel viz výše 

S 

 

sobota*: Přejezd ze Sihanoukville do Phnom Penhu a přelet do Bangkok 

V 11:00 vás vyzvedne limuzína, která Vás doveze na letiště v Phnom 

Penhu. Cesta trvá zhruba čtyři hodiny. Po příletu do Bangkoku se 

přesuňte do hotelu – nyní jste už ostřílení cestovatelé po jihovýchodní 

Asii!  

 

hotel *** Majestic Suites Hotel (www.majesticsuites.com) 

S 

 

neděle*: Bangkok – odlet domů... 

Po snídani vezměte taxi nebo rychlodráhu na letiště  Suvarnabhumi 
(!!). Den předem si můžete domluvit minivan, který vás sveze levněji, 

mailto:sela@eco-trails.asia
http://aquafamilyresort.com/
http://www.majesticsuites.com/


  

  

Hotline:   Mr. Sela Chham 

House #137, Group 9th, Tropiengses Village, Gork-jork Commune, 

Siem Reap, Cambodia 

E-Mail: sela@eco-trails.asia  

Skype : EcoTrails_Sela  

Phone :  + 855 17 976 098 /+ 855 81 976 098 

Web   : www.eco-trails.asia 
 

Page 5 of 5 

 

ale ne vždy je v nabídce vhodné načasování. Cesta trvá minimálně 60 minut, na letišti doporučujeme být 

alespoň 2,5 hodiny předem. Po příletu do Prahy a vyzvednutí zavazadel zavolejte řidiči z Air-Parking, do 

deseti minut pro Vás přijede a odveze Vás k Vašemu autu. 

 

hotel viz výše 

S 

 

Cena za osobu (při dvou osobách) 2.080,- USD 

Cena obsahuje:  

 

 parkování na letišti v Praze 

 letenky dle programu 

 kambodžské vizum 

 veškerý program uvedený výše včetně vstupů a transferů.  

 veškeré ubytování (viz popis výše) 

 anglicky mluvícího místního průvodce (tam, kde je uvedeno) 

 půjčení horského nebo trekového kola a helmy (viz program) 

 půjčení vybavení na trek dle programu (hamaky, atd.)  

 během cyklovýletů a treků pitná voda (balená) 

 jídla dle programu, k obědu a večeři jeden nápoj (nealko, nebo pivo, nebo sklenice vína)  

    S = Snídaně, O = oběd, V = večeře 

 

Program v Thajsku obsahuje pouze ubytování se snídaní (bez transferů, průvodce, vstupů či výletů).  

Na vyžádání a za příplatek můžeme zařídit. 

 

Hotely uvedené výše mohou být nahrazený jinými, v závislosti na dostupnosti. Náhrada je pochopitelně ve 

stejné kategorii. 

 

Velice doporučujeme uzavřít kvalitní cestovní pojištění. Nabízíme pojištění AIG ve variantách Bronze, Silver a 

Gold a rádi Vám připravíme nabídku odpovídající Vašim potřebám. 

 

Nabídka se řídí podmínkami CK Eco-Trails Asia. Více informací na našem webu nebo se neváhejte obrátit 

mailem či telefonicky. 

 

Platnost nabídky do 31.8.2015 

 

Váš Eco – Trails Asia tým: 

 

Petra (732 705 709), Libor (739 249 069), Michal (603 487 733), Sela (+855 17 976 098) 

 

poptávka@eco-trails.asia     www.eco-trails.asia 

mailto:sela@eco-trails.asia
mailto:poptávka@eco-trails.asia
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