
Smoki i smoczki. Birma, Tajlandia, Kambodża

Tekst o pokazie dłuższy 

 Wyruszyliśmy z dziećmi (5,5 mies. oraz 2 latka) na dwumiesięczną wyprawę do Birmy, 
Tajlandii i Kambodży. Była to dla nas wszystkich przygoda życia. Napotkani ludzie traktowali 
nas nie jak zwykłych turystów, lecz jak rodziców, stąd z tamtejszymi mamami wymienialiśmy 
doświadczenia dotyczące pieluszek, jedzenia zaś największą sensację budziły... smoczki! 
Powszechnie uważano, że podajemy w nich wodę i dlatego dzieci przestają płakać. Ale nasze 
maluchy nie są jedynym tematem (choć wyprawa z dziećmi to zupełnie inny typ przygody). 
Podczas pokazu odwiedzimy miasto wymarłych świątyń, wioski pływające po wodzie, poznamy 
tajemnice Angkor Wat i zaułki Rangunu. Przeżyjemy Chiński Nowy Rok i zobaczymy jak 
wygląda ceremonia wstępowania do nowicjatu 160 dzieci! Spotkamy też złote smoki i święte 
węże, a także odkryjemy sekrety górskich wiosek.

Plonem wyprawy było napisanie książki „Smoki i smoczki” wydanej w 2012 roku przez National 
Geographic. Więcej o tej wyprawie na stronie: www.malypodroznik.pl 

Tekst o pokazie krótki 

Dwumiesięczna podróż do Azji Południowowschodniej z dziećmi była (z uwagi na najmłodszych 
uczestników: 5,5 mies. oraz 2 latka) niezwykłym doświadczeniem. Podczas pokazu odwiedzimy 
miasto wymarłych świątyń, wioski pływające po wodzie, poznamy tajemnice Angkor Wat i zaułki 
Rangunu. Przeżyjemy Chiński Nowy Rok i zobaczymy jak wygląda ceremonia wstępowania do 
nowicjatu 160 dzieci! Spotkamy też złote smoki, święte węże i odwiedzimy górskie wioski w 
Birmie. Plonem wyprawy było napisanie książki „Smoki i smoczki” wydanej w 2012 roku przez 
National Geographic.

Tekst  o autorze 

Anna i Krzysztof Kobusowie 

Fotografowie i dziennikarze, uwielbiający włóczęgę z dala od utartych szlaków, egzotyczne 
podróże oraz odkrywanie Polski. 

Autorzy książek dla National Geographic, ich zdjęcia zobaczyć można na stronie 
www.travelphoto.pl. Swoim doświadczeniem z rodzinnych podróży dalekich i bliskich dzielą się 
poprzez portal Małego Podróżnika www.malypodroznik.pl 

Autorzy serii książek „Mali podróżnicy w wielkim świecie” (wyd. National Geographic) gdzie 
pokazują świat przez pryzmat wyjazdów z dziećmi. 
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