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	 2	 Alaska	morsko-lądowa
	 3	 Algieria	–	północ-południe
	 4	 Antarktyda	–	ekspedycja+	Argentyna
	 5	 	Argentyna	-	Chile	z	Patagonią	i	Ziemią	

Ognistą
	 6	 	Argentyna	–	Brazylia	+	opcja	Urugwaj	+	

opcja	Paragwaj
	 7	 Australia
	 8	 Australia	–	Nowa	Zelandia	27	dni
	 10	 Australia	–	Nowa	Zelandia	21	dni
	 11	 Azerbejdżan	–	Gruzja	–	Armenia
	 12	 Bhutan	+	Kalkuta	
	 13	 Bhutan	–	Nepal	–	Tybet
	 14	 Birma	–	Kambodża
	 16	 Birma	–	Laos
	 18	 Birma	–	Kambodża	–	Wietnam	-	Laos	
	 20	 Birma	
	 21	 	Brazylia	–	Argentyna	+	opcja	Buenos	

Aires
	 22	 Brazylia	–	Wenezuela
	 23	 	Chile	–	Wyspa	Wielkanocna	-	Polinezja	

Francuska
	 24	 Chile	–	Boliwia	z	Atacamą	i	Uyuni
	 25	 	Chiny	słynnym	pociągiem	do	Lhasy,	

objazd	Tybetu	aż	po	Everest	Base	Camp
	 26	 Chiny	(Fujian)	–	Tajwan
	 27	 Chiny	21	dni
	 28	 Chiny	29	dni
	 30	 Chiny	Południowe	-Birma
	 31	 Chiny	w	pigułce
	 32	 Chiny	z	rejsem	po	rzece	Jangcy
	 33	 Chiny	–	Tybet
	 34	 Dookoła	Świata	
	 36	 	Dżibuti	–	Jemen	(Sokotra)	-	Erytrea	

+ opcja	Sudan
	 38	 	Etiopia	–	szlak	historyczny	+	opcja	

Południe
	 40	 Filipiny	–	Borneo	–	Brunei
	 42	 	Filipiny:	Cebu	–	Bohol	–	Palawan	+ opcja	

Boracay
	 43	 	Gujana	Francuska-Surinam-	Gujana	

Brytyjska	–	Trynidad	–	Tobago
	 44	 Indie	–	Nepal
	 46	 	Indie	Południowe	wraz	z	Adżantą	i Ellorą
	 48	 	Indie	dla	wybrednych:	złoty	Trójkąt	z Goa
	 49	 Indonezja	imperium	przypraw
	 50	 Indonezja
	 52	 Iran
	 54	 Iran	–	Armenia	–	Gruzja
	 55	 Iran	w	pigułce	
	 65	 Islandia
	 57	 Izrael	–	Jordania
	 58	 Jamajka	–	Panama	–	Haiti	–	Dominikana

	 59	 Japonia	największe	atrakcje
	 60	 Japonia:	przyroda	i	SPA
	 61	 Japonia	zimą	–	narty	i	zwiedzanie
	 62	 Jordania
	 63	 	Kamerun	–	wyprawa	do	Pigmejów	i	nie	

tylko...
	 64	 	Kanada	–	cuda	dzikiej	przyrody	

Terytoriów	Północno-Zachodnich	oraz	
Gór	Skalistych

	 65	 	Kanada	Wschodnia	–		Prowincje	
Atlantyckie	

	 66	 	Kanada	–	Wschodnie	Wybrzeże	USA	
+opcja	Floryda

	 68	 Kanada	Zachodnia	–	Alaska
	 70	 Kanada	zimą
	 71	 Karaiby	–	wyspy	szczęśliwe
	 72	 Kaszmir	–	Ladakh
	 73	 Kazachstan	–	Kirgistan	–	Tadżykistan
	 74	 Kenia	–	Wielka	Piątka
	 75	 Kolumbia
	 76	 Korea	Południowa	–	Japonia	-	Rosja
	 77	 	Korea	Północna	+	opcja	Korea	

Południowa
	 78	 Korea	Północna	–	narty	i	zwiedzanie
	 79	 Kuba
	 80	 Madagaskar	+	wysepka	St.	Marie
	 81	 Maroko	dla	ambitnych
	 82	 Meksyk	–	Honduras	–	Gwatemala
	 83	 Meksyk	–	Kuba
	 84	 Meksyk	prekolumbijski
	 85	 Mongolia	
	 86	 Mongolia	i	Syberia	–	Bajkał
	 88	 Mustang
	 89	 Nieńcy	–	Rosja	–	Ural	Polarny
	 90	 	Namibia-	Botswana	–	Zimbabwe	

– Zambia	+	RPA
	 92	 Nepal	dla	koneserów
	 93	 	Nepal	–	trekking	do	Everest	Base	Camp
	 94	 	Nowa	Zelandia	–	Wyspa	Północna	

i Południowa
	 96	 Oman-Dubaj
	 97	 Pacyfik	Północny	+	opcja	Japonia
	 98	 Pacyfik	Południowy
	100	 	Panama	–	Kostaryka	–	Nikaragua	–	

Salvador	–	Gwatemala	–	Honduras	
(Copan)	–	Belize	-	Jukatan

	102	 Papua	Nowa	Gwinea	+	opcja	Filipiny
	103	 	Papua	zachodnia	–	wyprawa	do	Ludzi	

Drzew
	104	 Peru	–	Amazonia
	105	 Peru	–	Chile	–	Argentyna	–	Brazylia
	106	 Peru	Boliwia	+	opcja	Galapagos
	108	 Rosja:	Bajkał	–	Syberia	zimą

	109	 Rosja:	Bajkał	dla	koneserów
	110	 Rosja	–	Bajkał	i	syberyjska	okolica
	111	 Rosja:	Sachalin	–	Japonia
	112	 Rosja	–	Kamczatka
	113	 Rosja:	Jenisej,	Krasnojarsk
	114	 	Szlak	transsyberyjski:	Rosja	–	Mongolia	 

–	Chiny
	116	 Rosja	w	zimowej	odsłonie
	117	 Rosja:	Magadan	–	Kołyma	–	Jakucja
	118	 RPA	–	Mozambik	–	Swaziland
	120	 RPA	+	Wodospady	Wiktorii
	121	 Seszele
	122	 Sri	Lanka	–	Malediwy
	123	 Tadżykistan	–	Afganistan
	124	 Tajlandia	–	Malezja	–	Singapur
	126	 Tanzania	–	Kilimandżaro-	Zanzibar
	127	 Tanzania	–	parki	narodowe	+	Zanzibar
	128	 	Turkmenistan	-	Uzbekistan	- Tadżykistan
	129	 Tybet	–	Nepal	dla	aktywnych
	130	 Uganda	–	Rwanda	–	Burundi
	131	 USA	–	Meksyk	+	opcja	NY
	132	 	USA	–	Meksyk	–	HAWAJE	+	opcja	Nowy	

Jork
	134	 USA	–	wokół	Gór	Skalistych
	136	 	USA	Południe	–	na	tropie	Indian	i Kowboi
	138	 	USA	trasa	muzyczna	–	Nowy	Orlean	

i okolice	+	Floryda
	139	 	Uzbekistan	-	architektoniczne	perły	

Wschodu
	140	 	Wenezuela	–	Kolumbia	–	Ekwador	

+ opcja	Galapagos
	141	 Wenezuela	–	Margarita
	142	 Wietnam	–	Laos	22	dni
	144	 Wietnam	–	Laos
	145	 Wietnam	rowerem
	146	 	Wietnam:	północ	–	południe	+	opcja	

wyspa	Phu	Quock
	147	 Zgłoszenie	–	Umowa
	148	 Warunki	Uczestnictwa

GWARANCJE DLA KLIENTOW 
-	Wpis	do	KRS	0000007632
-		Zezwolenie	Wojewody	Wielkopolskiefo	 
na	prowadzenie	działalności	gospodarczej	
nr	065

-		Gwarancja	TU	Europa-	suma	gwarancyjna	
2 500 000	pln

-	Czlonek	WIELKOPOLSKIEJ	Izby	Turystyki	
-		Czlonek	Konfederacji	pracodawców	
Prywatnych	

-	Czlonek	Akademi	Inowacji	Turystyki	

Słowo wstępne
… komu w drogę, temu czas… to porzekadło stało się nagle niezwykle aktualne. Kogo 
gna ciekawość świata, kto chce wszystko zobaczyć z bliska i na własne oczy – nie ma 
wyboru. Czas ruszać w drogę. Świat bowiem staje się coraz bardziej niedostępny. 
Całe obszary o niezwykłych walorach przyrodniczych lub kulturowych są wyłączone 
z możliwości zwiedzania. Siłą rzeczy nasz nowy katalog jest uboższy o kilka wypraw 
niezwykle ciekawych, ale niemożliwych do realizacji i to pewnie na długie lata. Wygrali 
jak zawsze Ci, którzy nie odkładali zwiedzania, już tam byli – teraz mogą po trasy sięgać 
nowe… , nadal bezpieczne. Właśnie dla tych, ale nie tylko proponujemy kilkanaście 
nowych tras, m.in. w USA, Japonii, Iranie, Rosji, Kanadzie i Papui Zachodniej. 
Całkowitym novum jest propozycja wyjazdów narciarskich do Japonii i Korei Północnej, 
połączonych ze zwiedzaniem. Nowością jest także oddzielny katalog dla aktywnych 
biegaczy „Maratony na 7 kontynentach” pod hasłem  „biegaj i zwiedzaj”. Jest zatem 
pełne spektrum propozycji dla każdego. Nasz zespół jak zawsze będzie służył pomocą 
i radą w wyborze najlepszych propozycji. Do zobaczenia na szlakach!

Marek Śliwka
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D�zień�1. Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Vancouver	z jedną	lub	dwoma	przesiadkami.	Transfer	
do	hotelu,	zakwaterowanie.	Krótki	odpoczynek	po	po-
dróży.	Wieczorny	spacer	w centrum	miasta.	Nocleg.

D zień�2. Rano	przejazd	na	lotnisko. Wylot	do	najwięk-
szego	 miasta	 Alaski	 -  Anchorage.	 Zakwaterowa-
nie	w hotelu.	Spacer przez	centrum miasta	pełnego	
wspaniałych	 ogrodów,	 parków	 i  muzeów.	 Zwiedza-
nie Alaska	Experience	Center,	gdzie	wyświetlany	jest	
film	o  fascynującej	 przyrodzie	Alaski. Nocleg	w An-
chorage.

D�zień�3 . Po	śniadaniu	przejazd	do	Talkeetna.	Droga	
poprowadzi	 obok	 Chugach	 State	 Park.	 Przy  dobrej	
pogodzie	 fakultatywnie	 możliwość  spektakularne-
go przelotu samolotem	typu	focker,	połączonego z	lą-
dowaniem	na	środku	lodowca	pod	Mt	McKinley.	Noc-
leg	w Talkeetna,	która była	pierwowzorem	miasteczka	
Cicely	z serialu	„Przystanek	Alaska”.

D�zień�4.	Śniadanie	w hotelu,	przejazd do	 najpiękniej-
szego	na	Alasce Parku Narodowego Denali.	Podróż	
w głąb	 parkowym	środkiem	lokomocji.	Podglądanie	
niezwykłych	 osobliwości	 przyrody	 z  widokiem	 na	
ośnieżone	pasmo	górskie	Alaska	Range.	Przejazd	do	
Fairbanks.	Nocleg	w Fairbanks.

D�zień�5. Po	śniadaniu	w puchowych	kurtkach,	czap-
kach	 i  rękawiczkach  zwiedzanie  muzeum	 rzeźb	 lo-
dowych,	gdzie	panują	typowe	temperatury	panujące	
na	Alasce	zimą.	Przejazd na	tereny	złotonośne,	gdzie	
usytuowany	 jest	Pioneer	Park.	W scenerii	 zachowa-
nych budynków	z czasów	gorączki	złota,	w tle	z XIX-
-wiecznym  pociągiem	 zamienimy	 sie	 na	 moment	
w odkrywającego tajemnice	wypłukiwania	złota	pio-
niera.	Powrót	na	nocleg	do	Fairbanks.

D�zień�6. Przejazd	szlakiem	gorączki	złota	na	południo-
wy	wschód,	do	Seward.	Po	drodze	postój	w miejsco-
wości	 North	 Pole	 (Biegun	 Północny),	 gdzie	 według	
głębokiego	przekonania	jego	mieszkańców,	znajduje	
sie  jedyna	na	świecie	oryginalna	siedziba	Św.	Miko-
łaja.	Doliną	 rzeki	Tanany	przejazd do	Delta	Junction	
-	głównego	skrzyżowania	dróg	na Alasce.	 Po	drodze	
podziwianie	 dzikich,	 postrzępionych	 gór  Wrangel,	
pośród	 których	 znajduje  się	 aż  9	 z  16	 najwyższych	
szczytów	USA.	Wieczorem	przyjazd	do	Seward.	Noc-
leg.

D�zień� 7. Po	 śniadaniu	 powrót	 do	 Anchorage.	 Czas	
wolny	na	lunch,	spacery	i zakup	pamiątek,	dla	chęt-
nych	 fakultatywna	możliwość	popłynięcia	kutrem	na	
połów wielkich	halibutów,	których	waga	dochodzi	do	
100kg.	Po	południu	transfer	do	portu	w Whittier.	Około	
godz.	19	zaokrętowanie	na	statku.	Wypłyniecie	w rejs	
ogromnym,	 kilkunastopiętrowym	 luksusowym  stat-
kiem	 wycieczkowym  Princess	 Cruises.  Nocleg	 na	
statku. 

D�zień�8. Całodzienny	rejs	statkiem. Podziwianie	z po-
kładu	statku Hubbard Glacier.	Rozciągający	się	na 90	
mil	 i  szeroki	 na	 1,350	mil2,	 majestatyczny  Hubbard	
Glacier	 jest	 największym	 lodowcem	przypływu	wód	
w Ameryce	Północnej.	Jest	również	jednym	z najbar-
dziej	imponujących	ma	bowiem ponad	100	km	długo-

ści.	Poszarpana	ściana	 lodu	wyrasta	wprost	

z  oceanu.  Bryły	 śniegu	 odrywające	 sie	 od	 lodowca	
z wielkim	hukiem	spadają	do	wody.	Nocleg	na	statku.

D�zień�9. Rejs	przez Park Narodowy Zatoki Lodow-
ców (Glacier	 Bay	 National	 Park).	 Położony	 w  połu-
dniowo-wschodniej	 części	 stanu	 Alaska	 park	 słynie	
z niezwykłych,	olbrzymich	formacji	lodowców.	W 1979	
Park	 Narodowy	Glacier	 Bay	 został	 wpisany	 na	 listę	
światowego	 dziedzictwa	 UNESCO.	 Wypatrywanie	
z pokładu	statku	 zamieszkujących	park	morświnów,	
fok,	wydr,	kozic,	niedźwiedzi,	bielików	i licznych	kolonii	
ptaków	morskich.	Rozkoszowanie	się	niespotykanymi	
widokami.	Nocleg	na	statku.

D zień� 10.  Rano	 przybicie	 do	 portu	 w Skagway.	 To	
miasteczko,  które	 powstało	 w  trakcie	 rozgorzałej	
w 1898 r.	gorączki	złota	nad	Klondike.	Miało	wówczas	
ponad	 80	 saloonów	 i  opinię	 jednego	 z  najbardziej	
niebezpiecznych.	Spacer po	głównej	 ulicy	Brodway	
z  obowiązkową  wizytą  w	 „Eagles  hall”,	 gdzie	 spe-
cjalnie	 dla	 przypływających	 gości	 przy	 dźwiękach	
ragtimów	i tańczących	dziewczętach	odgrywane	jest	
przedstawienie	przybliżające	klimat	tamtych	lat	(nie-
przerwanie	od	1927	r).	Wizyta	w najstarszym w	mie-
ście	hotelu Golden	North	Hotel	zbudowanym w	1898,	
w którym	niegdyś	znajdował	się	popularny	„dom	pu-
bliczny”.	Wieczorem	powrót	na	statek.	Nocleg	pod-
czas	rejsu.

D�zień� 11.	 Wcześnie	 rano	 przypłyniecie	 do	 June-
au.	Stolica	Alaski	oferuje	niezwykłe atrakcje.	Tuż	po	
opuszczeniu	 statku	 znajdziemy	 się	 w  bujnym	 zie-
lonym	parku,	w którym	stoi	 rzeźba	przypominająca	
czasy	 alaskańskiej	 gorączki	 złota.	 To	 tu	 przybywali	
pierwsi pionierzy	z zaprzęgiem	psów.	Tu	na	każdym	
kroku	widnieją	tabliczki	z napisem	„Nie	karmić	niedź-
wiedzi”,	tu	również	okazja	by	najeść	sie	do	syta	dziko	
rosnących	truskawek.	Powrót	na	statek	około	godz.	
16.	Wypłynięcie	w dalszy	rejs.	Nocleg	na	statku.

D�zień�12. Dziś	zawitamy	do	Ketchikan,	miasta	łoso-
sia.	Głowna	ulica	Creek	Street	–	niegdyś	czerwonych	
latarni,	 dziś	 słynie	 z  uroczych	 sklepików,	 zakładów	
przetwórstwa	 rybnego	oraz	zachowanego	w  formie	
muzeum	-	nielegalnego	niegdyś	domu	publicznego.	
Zwiedzanie  zabytkowego  zagajnika  z	 Totemami	 –	
to największe skupisko autentycznych	świętych	słup-
ków	na	zachodniej	półkuli.	Nocleg	na	statku.

D�zień�13. Dzień	na	morzu.	Możliwość	całodziennego	
korzystania	z atrakcji	statku.	Nocleg	na	statku.

D�zień�14. Wcześnie	 rano	statek	cumuje	u wybrzeży	
Kanady,	w Vancouver.	Po przypłynięciu	zwiedzanie	
olimpijskiego	Vancouver.	Przejazd	przez	położone	na	
cyplu	 Zatoki	 Angielskiej  centrum	 miasta	 opływają-
cego	we	wspaniałe	szklane	wieżowce.	Plac	Robson	
Sq	otoczony	majestatycznymi	górami	nadbrzeżnymi.	
Czas	na	obiad	w Chinatown,	 słynącego	na	 świecie	
z  najlepszych	 pierożków	 dim-sum.	 Przejazd	 przez	
urokliwe	Gastown.	Podziwianie	w niemym	zachwycie	
odrestaurowanych	XIX-wiecznych	uliczek.	Możliwość	
zakupu	pamiątek.	Po	południu	przejazd	na	lotnisko.	
Wylot	do	Europy.

D�zień�15.	Przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądo-
wanie	na	lotnisku	Okęcie.

ALASKA + rejs statkiem z Anchorage do Vancouver

TERMINY:
24.05 - 07.06.2015
21.06 - 05.07.2015*

23.07 - 06.08.2015*
30.08 - 13.09.2015

*wysoki sezon - dopłata 760 PLN + 250 USD

CENA: 
7�950�PLN�+�2�190�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie (powyżej trzech 
miesięcy)
II rata: 6000 PLN płatne na 3 miesiące przed 
terminem imprezy
III rata: 1150 PLN + 1000 USD przeliczone po kur-
sie sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed terminem 
imprezy
IV rata: 1190 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Vancouver - War-

szawa, Vancouver - Anchorage 
-  zakwaterowanie: podczas części objazdowej ho-

tele i motele 3*** (pokoje 2 osobowe z łazienka-
mi); podczas rejsu statkiem dwuosobowe kajuty 
wewnętrzne (bez okna) z łazienkami

-  transport - mikrobus
-  wyżywienie: śniadania podczas części objazdo-

wej, podczas rejsu statkiem pełne wyżywienie 
(śniadanie, lunch, przekąski między posiłkami, 
kolacja)

-  podczas rejsu statkiem: serwis bagażowy (pod-
czas wejścia i zejścia ze statku), serwis w kabinie 
(sprzątanie kabiny dwa razy dziennie), korzysta-
nie z urządzeń sportowo - rekreacyjnych (basen, 
jacuzzi, boiska sportowe, Fitness Center), udział 
w imprezach organizowanych na statku (przed-
stawienia w teatrze, koncerty, kino, dyskoteki, 
dancingi, animacje na pokładach)

-  opieka polskiego pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  pozostałe posiłki podczas części objazdowej: 

cena posiłku około 15-25 USD
-  napoje do posiłków na statku
-  bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 

90 USD
-  opłaty lotniskowe: 30 USD 
-  napiwki dla obsługi na statku: około 100 USD
-  wiza do USA 
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)

-  dopłata do pokoju i kajuty 1-osobowej: 1350 USD

UWAGA�- istnieje możliwość podwyższenia klasy 
kajuty na statku. Kajuta z oknem - dopłata 250 
USD, kajuta z balkonem - dopłata 1080 USD.
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Przelot	do	Algieru	przez	jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.	Transfer	do	hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień�2.�Przelot	do	Djanet.	Transfer	z lotniska	do	oazy	
w Djanet	znajdującej	się	u stóp	gór	Tassili,	gdzie	bę-
dzie	nocleg.	

D�zień�3.	Wyjazd	samochodami	terenowymi.	Przejazd	
przez	krainę	Tadrart,	gdzie	można	podziwiać	zapiera-
jące	dech	w piersiach	pustynne	krajobrazy	gdzienie-
gdzie	przecinane	kamiennymi	wzniesieniami,	 łukami,	
kanionami.	Przeprawa	przez	potężne	wydmy.	Podzi-
wianie	malowideł	ściennych	datowanych	od	12	tysię-
cy	do	100	tysięcy	lat	wstecz.	Nocleg	poprzedzony	ko-
lacją	spędzimy	w kanionie	On	In-Djarena	otoczonym	
przez	wydmy	i rozgwieżdżone	niebo	Sahary.

D�zień�4.	Z samego	rana	kontynuujemy	podróż	przez	
krainę	Tadrart	odwiedzając	El	Biredj	(szeroki	pustyn-
ny	kanion	i dolinę)	oraz	Moul	el	Naga	(najpiękniejsza	
z wydm	w kolorze	pomarańczowym),	gdzie	zatrzyma-
my	się	by	odpocząć	i zażyć	snu.

D�zień�5.	Wyjazd	samochodami	terenowymi	w kierun-
ku	In	Zouatane.	Na	trasie	będzie	okazja,	by	podziwiać	
niezwykłe	widoki	 usłane	wydmami	 oraz	 szczególnie	
przykuwające	uwagę	malowidła	na	skałach.	W In	Zo-
uatane	udajemy	się	na	nocleg.

D�zień�6.	Tego	dnia	wyprawiamy	się	na	pustynię,	by	zo-
baczyć	czerwone	wydmy	Tin	Merzouga(	wysokie	na	
1800	stóp)	otoczone	oszałamiającymi	łukami	skalnymi	
(m.in.	łuk	hedgehog),	które	wspaniale	komponują	się	
z krajobrazem	robiąc	piorunujące	wrażenie.

D�zień�7.	Wyjazd	samochodami	 terenowymi	do	Tilfa-
zou,	Oued	Amais,	gdzie	znajduje	się	słynne	malowidło	
płaczącej	krowy.	Powrót	do	Djanet	na	lunch.	Spacer	
przez	pełen	życia	i kolorów	miejski	targ,	gdzie	będzie	
okazja	wypróbować	daktyle	i podziwiać	cheche,	czy-
li	 tradycyjne	 turbany	 Tuaregów.	 Wieczorem	 kolacja	
i nocleg	w lokalnym	obozie.

D�zień�8.�Wylot	z Djanet	do	Algieru.	Transfer	do	hote-
lu.	Dzień	minie	na	odkrywaniu	Algieru,	 jako	wiecznie	
ruchliwego	i nowoczesnego	miasta	oraz	urokliwej	za-
toki	Grande	Poste,	wzdłuż	której	można	spacerować	
całymi	 godzinami.	Algier	 to	miasto	wybudowane	na	
wzgórzu	mające	 kilka	 poziomów	 łączących	 tradycję	
z  nowoczesnością.	 Szerokie	 aleje,	 rozległe	 skwery,	
ogrody	 i  setki	 schodów	 pozwalających	 odkrywać	
miasto	tysiąca	twarzy,	gdzie	zobaczymy	zabytki	po-
chodzące	 z  najróżniejszych	 epok	 t.j.	 chrześcijańska	
katedra	Our	Lady	of	Africa,	z której	 rozciąga	się	wi-
dok	na	całe	miasto,	port	i liczne	tu	meczety.	Następ-
nie	kierujemy	się	w stronę	Kasba	-	 fortecy	obronnej	
górującej	nad	miastem	-	wpisanej	na	listę	światowego	
dziedzictwa	UNESCO.	Następnie	udamy	się	na	Plac	
Męczenników	i odwiedzimy	Wielki	Meczet	(XI	w.).	Bę-
dziemy	przechadzać	się	ulicami	Bab	el	Oued	będącej	
najbardziej	 znaną	 i  tłoczną	częścią	 stolicy.	Dzielnica	
ta,	rozciągająca	się	na	zachód	od	Kasby,	jest	wyjątko-
wa	pod	względem	wpływów	kulturowych,	które	moż-
na	 zaobserwować	 w  języku.	 Dzień	 wieńczy	 kolacja	
i spokojna	noc	w hotelu.

D�zień�9.	Tego	dnia	odwiedzimy	wnętrze	katedry	Our	
Lady	 of	 Africa	 zwanej	 też	 „Damą	Afryki”.	Następnie	

spacer	wzdłuż	nabrzeża,	gdzie	zobaczymy	wybudo-
wany	w 1660	 roku	Djemaa	el-Djedid,	 na	15	metrów	
wysoki	minaret	 Djemaa	 el-Kebir,	 Djemaa	 Ali	 Bitchin	
oraz	 Djemaa	 Ketchoua	 będących	 najważniejszymi	
zabytkami	pozostawionymi	przez	Napoleona	 III.	Da-
lej	 ruszamy	w stronę	otomańskiej	willi	z XVIII	wieku,	
by	następnie	odwiedzić	Muzeum	Bardo.	Transfer	na	
lotnisko	i wylot	Konstantyny.	Przejazd	do	hotelu,	gdzie	
czeka	na	gości	kolacja.	

D�zień� 10.	 Dzień	 rozpoczynamy	 od	 zwiedzania	 mia-
sta,	które	wprawi	nas	w podziw	nad	szesnasto-	i sie-
demnastowiecznymi	 domami.	 Siedząc	 na	 skalistym	
wzgórzu	 możemy	 nabawić	 się	 zawrotu	 głowy	 od	
oszałamiającego	widoku	 rozciągającego	 się	 na	 klify	
Konstantyny.	Miasto	zwane	jest	„przytłaczającym”	ze	
względu	na	niezwykłe	widoki	jakie	zapewnia.	Dawniej	
miasto	zwane	było	Cirtą	i było	najbogatsze	w Afryce,	
jednak	 utraciło	 sławę,	 gdy	w  311	 roku	 cesarz	Mak-
sencjusz	zmiótł	 je	z powierzchni	Ziemi.	Cirta	została	
odnowiona	przez	cesarza	Konstantyna	i nadał	miastu	
nazwę	od	swego	imienia.	

D�zień�11.	Wyjazd	do	Dżamila	to	najbardziej	interesują-
ce	starożytne	miejsce	w Algierii,	które	zostało	wpisa-
ne	na	światową	listę	dziedzictwa	UNESCO.	Starożyt-
ne	miasto	Cuicul	(Dżamila)zostało	ufundowane	przez	
Marka	 Kokcejusza	 Nerwa.	 Była	 to	 pierwsza	 kolonia	
dla	rzymskich	weteranów,	którzy	stworzyli	plemię	Pa-
piria.	Miasto	podobne	do	Satif	poświęconemu	bogu	
wojny,	którego	fundatorem	również	był	cesarz	Nerwa.	
Dżamila	 leży	na	odkrytych	wzniesieniach	 i otoczone	
jest	przez	góry	poprzecinane	kilkoma	rzekami	i wadi	
(suche	formy	dolinne)	Guergour	Betame.	Dzięki	wyko-
paliskom	wiemy,	że	miasto	powstało	w około	II	wieku,	
a wskazują	na	to	stare	i nowe	miasto.	Tu	znajdziemy	
Wielką	Świątynię,	Łuk	Karakali,	który	stoi	nad	drogą	
prowadząca	do	Satif	oraz	Drzwi	Jijel.	Mimo,	że	określa	
się	miasto	jako	pochodzące	z II	wieku	znaczna	część	
jego	 elementów	 swoje	 korzenie	 znajduje	 w  później-
szych	okresach	rozwoju.	Obowiązkowym	punktem	na	
trasie	jest	muzeum	z bogatą	kolekcją	polichromii	po-
chodzących	z wykopalisk.	Ruiny	na	tle	surowego	kra-
jobrazu	robią	potężne	wrażenie	 i są	źródłem	wiedzy	
o starożytnych	przodkach.	Powrót	do	Algieru,	kolacja	
i nocleg	w hotelu.	

D�zień�12.	Wylot	do	Polski	przez	jeden	z europejskich	
portów	lotniczych.	Przylot	do	Warszawy.

ALGIERIA 

TERMINY:
20.03 - 31.03.2015
24.04 - 05.05.2015

18.11 - 29.11.2015

CENA: 
5�280 PLN�+ 1�790 eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 280 PLN na 35 dni przed wyjazdem 
(minus I rata)
III rata: 1 790 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie: Warszawa - Algier - War-

szawa, Algier -Djanet - Algier - Konstantyna
-  noclegi w namiotach, schroniskach, sporadycz-

nie w hotelach
-  wyżywienie: śniadania i obiady (lub kolacje), 

pełne wyżywienie w dniach 2-7
-  przejazdy autokarem/mikrobusem i jeepami
-  opiekę polskiego pilota - przewodnika
-  opłaty za przewodników miejscowych
-  opłatę za wizę
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu: 50 EUR
-  zwyczajowych napiwków: 35 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-os.: 250 EUR
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Antarktyda jest kontynentem ziemskich rekordów i bie-
gunów. Tam znajduje się światowy biegun zimna -to 
najbardziej wietrzny obszar kuli ziemskiej, to kontynent 
posiadający największą średnią wysokość i jest to rów-
nocześnie kontynent najbardziej suchy. Na Antarktydzie 
znajduje się sześć biegunów: geograficzny, magnetycz-
ny, geomagnetyczny, zórz, zimna i niedostępności. Jest 
jeszcze niestety jeden rekord. Jest kontynentem o naj-
bardziej zmiennej pogodzie. Działania każdej ekspedycji 
-również naszej - uzależnione są częściowo od jej ka-
prysów. To kontynent, gdzie woda i lód, a nie kalendarz 
i zegarek wyznaczają program działania człowieka. 

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie	
w hali	odlotów.	Wylot	do	Argentyny	przez	jeden	z por-
tów	tranzytowych.	

D�zień�2.	Przylot	do	Buenos Aires,	transfer	do	hotelu,	
odpoczynek	po	podróży.	Około	południa	wyjście	na	
zwiedzanie	Buenos	Aires,	miasta	zwanego	„Paryżem	
Południa”:	deptak	Florida	i Lavalle,	Plaza	de	Mayo,	do-
stojne	spacerowanie	wśród	 tłumów	śniadolicych	Ar-
gentynek	i argentyńskich	macho.	Przejazd	do	nekro-
polii	Recoleta,	gdzie	znajduje	się	między	innymi	grób	
charyzmatycznej	Evity.	Wieczorem	możliwość	tańców	
przy	upojnej	muzyce	tanga	w dzielnicy	La	Boca.	

D�zień�3.	Wyjazd	na	słynną�pampę.	Przybycie	na	typo-
we	argentyńskie	rancho	-estancia	-gdzie	zawsze	gra	
muzyka	i gdzie	nogi	same	prowadzą	do	tanga.	W prze-
rwach	między	tańcami	raczenie	się	asado	-najlepszą	
wołowiną	świata	-	pieczoną	na	ruszcie	i obficie	pod-
lewaną	winem.	Przyglądanie	się	pracy	argentyńskich	
kowbojów	zwanych	gauchos,	ulubieńców	wszystkich	
kobiet	świata.	Chybotliwy	powrót	do	hotelu.	

D�zień� 4.	 Od	 rana	 spacery,	 czas	 wolny.	 Przejazd	 na	
lotnisko.	 Wylot	 do	 Ushuaia	 na	 najdalsze	 południe	
Argentyny,	ukryte	między	szczytami	Tierra	del	Fuego	
miasto	Ushuaia	jest	autentycznym	„miastem	na	końcu	
świata”.	 Lądowanie	 na	 ziemi	wulkanów.	 Transfer	 do	
hotelu,	zakwaterowanie.	Wieczorem	spacer	po	Ushu-
aia.	Nocleg.	

D�zień� 5.	 Wycieczka	 do	 Parku	 Narodowego	 Ziemi 
Ognistej	 w  towarzystwie	 lokalnego	 przewodnika.	
Podczas	przerwy	w wykładzie	na	temat	lokalnej	kul-
tury	i historii	raczenie	się	asadem,	najlepszą	wołowiną	
świata,	pieczoną	na	ruszcie.	Po	południu	przejazd	do	
portu	i uroczyste	zaokrętowanie	na statek.	Wstępne	
nieśmiałe	 próby	 zaprzyjaźnienia	 się	 z  pozostałymi	
uczestnikami	rejsu	-	statek	zabiera	około	100	wszel-
kiej	maści	i narodowości	podróżników	i jest	specjalnie	
wyposażony	 na	 ekspedycje	 polarne	 w  wynalezione	
przez	Cousteau	zodiaki	(wzmocnione	pontony	z silni-
kami,	służące	do	eksploracji	brzegów).	Po	pokonaniu	
Kanału	 Beagle	wypatrywanie	 pierwszych	 lodowców	

Antarktydy.	
D�zień� 6-8.	 Rejs	 na	 południe	 w  stronę	 legendarnej,	
owianej	złą	sławą	wśród	żeglarzy	Cieśniny�Drake’a.�
Przełamywanie	 ostatnich	 lodów	 nieufności	 między	
uczestnikami	rejsu,	bowiem	pierwsze	prawdziwe	lody	
już	niebawem	pokażą	się	na	horyzoncie.	Wypatrywa-
nie	wielorybów,	opasłych	królów	mórz	arktycznych.	
Przekroczenie	 strefy	 konwergencji	 arktycznej	 (mie-
szania	się	zimnych	wód	powierzchniowych	z cieplej-
szymi	 wodami	 subarktycznymi).	 Wizyta	 na	mostku	
kapitańskim	i sprawdzanie	radarów,	namierzających	
góry	 lodowe.	 Uczestnictwo	 w  serii	 fascynujących	
wykładów,	które	z wolna	uchylą	rąbka	tajemnicy	na	
temat	zasad	rządzących	niebezpieczną,	straszną	ale	
jednocześnie	zniewalającą	pięknem	i spokojem	An-
tarktydą.	Pod	koniec	dnia	siódmego	dopłynięcie	do	
Szetlandów� Południowych.	 Kontemplacja	 olśnie-
wającej	bieli	pierwszych	gór	lodowych	oraz	ośnieżo-
nych	szczytów	archipelagu,	połączone	z pierwszymi	
refleksjami	 na	 temat	 marności	 istnienia	 człowieka	
i potęgi	Matki	Natury.	Fascynująca	morska	wędrów-
ka	 wzdłuż	 brzegów	 Szetlandów,	 gdzie	 zwykły	 się	
zbierać	 komitety	 powitalne	 tysięcy	 uroczych	 fok	
i ciekawskich	pingwinów,	stojących	niejednokrotnie	
jak	na	wojskowej	paradzie.	Chrzest	bojowy	na	zodia-
cach	-	lądowanie	przy	zatopionym	kraterze	wulkanu	
na	Zwodniczej	Wyspie	(Deception	Island	w zbożnym	
celu	nawiązania	fizycznego	kontaktu	z barwną	 fau-
ną	 lodowego	 kontynentu.	 Rozmyślania	 filozoficzne	
na	 temat,	 jak	 miło	 by	 było	 pogłaskać	 pingwina…	
Zwiedzanie	 opuszczonej	 bazy	 wielorybniczej	 oraz	
dla	chętnych	możliwość	zażycia	kąpieli	w niewiary-
godnych,	gorących	źródłach	w scenerii	ośnieżonych	
szczytów.	

D�zień�9-11.	Dalsza	eksploracja	Najdalszego	Południa.	
Rejs	przez	„aleję	lodowców”	dryfujących	w kierunku	
północnym.	Próby	rozeznania	się	w plątaninie	zatok,	
cieśnin	 i  wysp	 wokół	 Półwyspu� Antarktycznego. 
Jeśli	łaskawy	Neptun	zezwoli,	lądowanie	na	Wyspie	
Poulet,	gdzie	można	zobaczyć	pingwiny	Adelie.	Za-
winięcie	do	Rajskiej	Zatoki	i Zatoki	Neko,	postawie-
nie	 stopy	 na	 kontynencie	 Antarktycznym.	 Wizyta	
w Post	Lockroy,	dawnej	brytyjskiej	stacji	badawczej,	
odnowionej	i przekształconej	na	muzeum	(skąd	moż-
na	 wysłać	 także	 kartki	 pocztowe).	 Majestatyczny	
rejs	 przez	Cieśninę	Gerlach	 oraz	 kanały	Neumayer	
Lamaire	-	jeśli	nie	będą	zatarasowane	przez	góry	lo-
dowe	i w zależności	od	warunków	pogodowych	wi-
zyta	na	Wyspie	Petermana.	Cucenie	mdlejących	od	
nadmiaru	wrażeń	estetycznych	towarzyszy	podróży.	

D�zień�12-13.	Odwrót	z Białego	Kontynentu	na	z góry	
upatrzone	 pozycje	 w  kierunku	 Cieśniny	 Drake’a.	
trwożliwe	omijanie	osławionego	Przyladka	Horn.	Wy-

patrywanie	ptaków	oraz	wielorybów,	wykłady	utrwa-
lające	wiedzę	na	temat	Antarktydy	oraz	jej	fascynuja-
cej	przyrody.	Relaks	po	ekscytujących	przeżyciach.

D�zień� 14.	 Poranne	 przypłynięcie	 do	 Ushuaia,	 roz-
dzierające	serce	pożegnanie	z pasażerami	 i  załogą	
statku.	Wytęskniony	kontakt	ze	stałym	lądem.	Trans-
fer	na	lotnisko.	Wylot	do	Buenos Aires.	Transfer	do	
hotelu.	Nocleg.	

D�zień�15.	Poranny	wyjazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.	
D�zień�16.	Przylot	do	portu	 tranzytowego.	Przesiad-
ka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	lotnisku	
Okęcie	w godzinach	popołudniowych.

ANTARKTYDA - ekspedycja + Argentyna

TERMINY:

*Wysoki sezon - dopłata 4 320 PLN

CENA: 
30�064�PLN
I rata: 3 500 PLN płatne przy zapisie
II rata: 13 450 PLN na 70 dni przed wylotem
III rata: 13 114 PLN na 35 dni przed wylotem

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Buenos Aires - 

Ushuaia - Buenos Aires - Warszawa
-  10-dniowy arktyczny rejs statkiem: Ushuaia - 

Półwysep Antarktyczny Szetlandy Południowe 
- Ushuaia

-  zakwaterowanie na statku w kabinach 3-osobo-
wych (niski pokład) - 9 noclegów, kabina 2 -os. 
dopłata 1980 PLN od osoby

-  wyżywienie: śniadanie, obiad, kolacja na statku 
oraz śniadania na lądzie

-  zakwaterowanie w hotelu czterogwiazdkowym 
w Buenos Aires i Ushuaia

-  zwiedzanie Buenos Aires z miejscowym angloję-
zycznym przewodnikiem i wyjazd na argentyńskie 
rancho

-  transfery z lotniska i na lotnisko
-  opłaty za bilety wstępu i przewodników miejsco-

wych
-  wykłady na tematy arktyczne na statku
-  wycieczki zawarte w programie rejsu
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  lokalnych opłat lotniskowych - ok. 40 USD
-  zwyczajowych napiwków (ok. 130 USD)

19.01 - 03.02.2015*
21.03 - 05.04.2015

15.01 - 30.01.2016* 
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D�zień�1. Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Argentyny.

D�zień�2.	Przylot	do	Buenos Aires.	Transfer	do	hotelu,	
odpoczynek	po	podróży.	Spacer	po	centrum	miasta:	
deptak	Florida	i Lavalle.	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień� 3. Zwiedzanie	Buenos	Aires,	miasta	 zwanego	
“Paryżem	Południa”:	Plaza	de	Mayo,	katedra,	barw-
na	 dzielnica	 La	 Boca,	 w  której	 narodziło	 się	 tango,	
dostojne	 spacerowanie	 wśród	 tłumów	 śniadolicych	
Argentynek	 i  argentyńskich	 macho	 o  zbójnickich	
spojrzeniach.	Przejazd	do	nekropolii	Recoleta,	gdzie	
znajduje	się	między	innymi	grób	charyzmatycznej	Evi-
ty.	Wieczorem	-	fakultatywnie	-	możliwość	podziwia-
nia	gibkich	ciał	tancerek	i przystojnych	tancerzy	tango	
(ok.	80	USD).	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�4.	Transfer	na	lotnisko	krajowe	w Buenos	Aires.	
Przelot	 do	Bariloche,	 miasteczka	 będącego	 stolicą	
argentyńskiej	“Krainy	Jezior”.	Spacer	po	miasteczku,	
które	dzięki	pionierskim	osadnikom	ze	Szwajcarii,	Nie-
miec	i północnych	Włoch	wygląda	jakby	było	żywcem	
przeniesione	z Alp.	Nocleg	w Bariloche.

D�zień�5. Wycieczka	60-kilometrowym	szlakiem	zwa-
nym	Circuito	Chico	 na	 zachód	od	Bariloche	wzdłuż	
południowego	brzegu	jeziora	Nahuel Huapi	i w górę	
do	 Punto Panoramico,	 skąd	 roztacza	 się	 widok	
ponad	wodą	w kierunku	Chile.	Przejazd	w otoczeniu	
andyjskich	szczytów.	Po	drodze	liczne	przystanki	na	
punktach	 widokowych,	 w  tym	 wizyta	 na	 półwyspie	
Llao Llao	i nad	zatoką�Lopez,	gdzie	łatwo	zobaczyć	
szybujące	kondory.	Powrót	do	Bariloche.	Nocleg.

D�zień�6. Wczesny	wyjazd	do	Puerto Pañuelo	i rejs	ka-
tamaranem	przez	majestatyczne	jezioro	Nahuel	Huapi	
do	Brazo Blast.	 Przejazd	do	Puerto Alegre,	 a  na-
stępnie	przepłynięcie	promem	przez	jezioro	Frias	do	
Puerto Frias.	Przejazd	drogą	wijącą	się	przez	Andy	
i przekroczenie	granicy	z Chile	na	Przełęczy	Vicente	
Pérez	 Rosales.	 Dotarcie	 do	 Peulla,	 ekologicznego	
miasteczka,	raju	dla	miłośników	natury,	gdzie	będzie	
czas	na	odpoczynek.	Rejs	katamaranem	przez	jezioro	
Todos Los Santosna,	na	terenie	najstarszego	w Chi-
le Parku Narodowego Vicente Pérez Rosales	 do	
osady	Petrohué.	Podczas	rejsu	podziwianie	widoków	
wulkanów	Osorno,	Puntiagudo	i Tronador.	Następnie	
przejazd	wzdłuż	 jeziora Llanquihue z widokami	na	

wulkany	 Osorno	 i  Calbuco.	 Jezioro	 Llanquihue	 jest	
czwartym	pod	względem	wielkości	w Ameryce	Połu-
dniowej	i przypomina	ocean	z falami	burzącymi	się	na	
wietrze.	Późny	przyjazd	do	Puerto Varas	lub	Puerto 
Montt.	Nocleg.

D�zień�7. Przejazd	na	lotnisko	w Puerto	Montt.	Przelot	
do	Punta	Arenas,	a następnie	przejazd	do	Puerto	Na-
tales.	Po	drodze	odwiedzenie	kolonii	pingwinów	Ma-
gellana	w Sena	de	Otway	(jak	czas	pozwoli).	Po	przy-
jeździe	do	Puerto	Natales	zakwaterowanie	w hotelu.	
Spacer	po	miasteczku,	położnym	nad	fiordem	o za-
gadkowej	 nazwie	 Sena	 de	 Ultima	 Esperanza	 (Fiord	
Ostatniej	 Nadziei)	 i  będącym	 “bramą”	 do	 chilijskiej	
Patagonii.	Nocleg.

D�zień�8. Wycieczka	do	najpiękniejszego	w Chile	Parku 
Narodowego Torres del Paine,	słynącego	z ostrych	
szczytów	 zwanych	 Cuernos	 (Rogi)	 i  Torres	 (Wieże).	
Po	drodze	zwiedzanie	Cueva	del	Milodon	-	jaskini	bę-
dącej	niegdyś	siedzibą	milodona	-	prehistorycznego	
stwora	 z  rodzaju	 leniwców.	Cel	wycieczki	 do	 Parku	
Narodowego	Torres	del	Paine	to	nie	tylko	podziwianie	
przedziwnych	form	skalnych,	które	zachwycają	nawet	
najbardziej	wybredne	krajoznawcze	gusta.	Obszar	ten	
słynie	też	z mnogości	zwierząt	i przy	odrobinie	szczę-
ścia	można	sfotografować	kondory,	guanako,	strusie	
nandu	i patagońskie	szare	lisy.	Z lodowców	wypływa	
rzeka	Paine,	jeziora	są	różnokolorowe	a 	nad	wszyst-
kim	czuwa	imponujący	lodowiec	Grey	-	wszystko	jest	
tam	wielkie	 i  dziewicze,	 nieskażone	 cywilizacją.	 Po-
wrót	do	Puerto	Natales.	Nocleg.

D�zień�9. Przejazd	do	Calafate	w Argentynie.	Zakwa-
terowanie	w hotelu.	Spacer	po	urokliwym	miasteczku,	
położonym	malowniczo	nad	jeziorem	Argentino	i bę-
dącym	 “bramą”	 do	 argentyńskiej	 Patagonii.	 Nocleg	
w Calafate.

D�zień� 10. Wycieczka	 do	 lodowca	 Perito Moreno 
w Parku Narodowym Los Glaciares.	W tym	wpisa-
nym	na	listę	UNESCO	Parku	Narodowym	znajduje	się	
aż	47	 lodowców,	z których	najsłynniejszy	 jest	Perito	
Moreno.	Można	tam	poznać	świat	sprzed	10	tysięcy	
lat:	 zimny	 i dziki.	Przejazd	wzdłuż	południowego	 ra-
mienia	jeziora	Argentino,	80	km	od	Calafate.	Dotarcie	
do	miejsca,	gdzie	są	ścieżki	do	punktów	widokowych	
na	lodowiec	Perito	Moreno.	Ciągłe	obrywanie	się	ka-
wałów	 lodu	 i  specyficzne	 trzaski	 świadczą	o stałym	
ruchu	 lodowca,	 który	 zajmuje	 195	 km2	 a  jego	czoło	
o długości	4	km	ma	średnią	wysokość	60-80	m	nad	
poziomem	 jeziora	 i  osiąga	 maksymalnie	 100	 m!	 Po	

południu	przejazd	do	El	Chalten	(około	4	½	godziny),	
miejscowości	 będącej	 bazą	 do	 eksploracji	 masywu	
Fitz Roy.	Nocleg.

D�zień� 11. Trekking	 do	 Laguna	 de	 los	 Tres	 (4	 godz.	
w jedną	stronę)	z wyjątkowo	bliskim	widokiem	na	Cer-
ro	Fitz	Roy	(3405	m).	Znajdujący	się	w północnej	czę-
ści	Parku	Narodowego	Los	Glaciares	masyw	Fitz	Roy	
należy	do	najbardziej	imponujących	w całych	Andach	
i  jest	 kwintesencją	 argentyńskiej	 Patagonii,	 uwiecz-
nioną	 w  filmie	 Wernera	 Herzoga	 “Krzyk	 kamienia”.	
Nagrodą	za	walkę	z patagońskim	wiatrem	i własnymi	
słabościami	jest	tam	nieziemski	widok	kłujących	nie-
bo	granitowych	wież	i iglic	masywu.	Osoby,	które	nie	
będą	chciały	 iść	na	 trekking,	mogą	zostać	w hotelu	
i mają	czas	wolny	do	własnej	dyspozycji.	Nocleg	w El	
Chalten.

D�zień�12.	Trekking	do	Laguna Torre	 (3	godz.	w jed-
ną	stronę)	z fantastycznym	widokiem	na	Cerro	Torre	
(3128	m).	Późnym	popołudniem	przejazd	do	Calafate.	
Nocleg.

D�zień�13.�Transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	Ushuaia	na	
Ziemi	Ognistej	 (Tierra	del	 Fuego).	 Znajdujące	 się	 na	
najdalszym	południu	Argentyny	Ushuaia	jest	prawdzi-
wym	“miastem	na	końcu	świata”.	Transfer	do	hotelu.	
Spacer	po	mieście.	Nocleg.

D�zień� 14. Rejs	 komfortowym	 katamaranem	 wzdłuż	
Kanału�Beagle’a,	wokół	wysp	Archipelagu	Bridges,	
latarni	morskiej	Les	Eclaireurs	i skał	pośrodku	Kanału,	
które	wraz	 z  zamykającymi	go	 łańcuchami	górskimi	
tworzą	wspaniałe	przejście	między	Oceanami:	Atlan-
tyckim	i Spokojnym.	Podglądanie	kolonii	kormoranów	
i mew,	obserwowanie	albatrosów,	petreli,	skuł	i wielu	
innych	 morskich	 ptaków,	 występujących	 licznie	 na	
tym	terenie.	Po	południu	wycieczka	do	Parku Naro-
dowego Ziemi Ognistej.	Podróż	w krajobrazie	obra-
mowanym	przez	góry	 i  lasy,	 urozmaiconym	panora-
micznymi	widokami	Kanału	Beagle’a.	Dojazd	od	rzeki	
Lapataia,	za	którą	droga	zaczyna	się	wić	 i dochodzi	
do	miejsca,	skąd	rozpościera	się	widok	na	Zieloną	La-
gunę.	Piesza	wędrówka.	Na	koniec,	przed	powrotem	
do	Ushuaia,	sesja	fotograficzna	przy	dziwie	natury	ja-
kim	jest	jezioro	Roca,	zmieniające	kolory	w zależności	
od	pogody.	Nocleg	w Ushuaia.

Dzień� 15. Transfer	 na	 lotnisko.	 Przelot	 do	 Buenos	
Aires.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg.
Dzień�16. Wyjazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski.
Dzień�17. Przylot	do	Polski.

ARGENTYNA - CHILE z Patagonią i Ziemią Ognistą

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 1670 PLN + 190 USD

CENA: 
9�970�PLN�+�2�580�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie,
II rata: 9 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 580 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Buenos Aires - 

Bariloche, Puerto Montt - Punta Arenas, Calafate 
- Ushuaia - Buenos Aires - Warszawa

-  transport: mikrobus, 3 lokalne przejazdy auto-
busem regularnej linii na trasie Bariloche-Puerto 
Panuelo, Petrohue-Puerto Montt oraz El Chalten 
- Calafate, katamaran, prom

- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- zakwaterowanie: hotele 3*, 
- wyżywienie: śniadania na całej trasie, 
- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu i opłaty lotniskowe 190 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 830 USD

20.12 - 05.01.2015*
16.01 - 1.02.2015
01.02 - 17.02.2015

12.03 - 28.03.2015
11.11 - 27.11.2015
26.12 - 11.01.2016*
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Argentyny	przez	jeden	z portów	tranzytowych.

D�zień�2.	Przylot	do Buenos Aires,	transfer	do	hotelu,	
odpoczynek	po	podróży.	Około	południa	wyjście	na	
zwiedzanie	Buenos	Aires,	miasta	zwanego	„Paryżem	
Południa”:	deptak	Florida	i Lavalle,	Plaza	de	Mayo,	ka-
tedra,	barwna	dzielnica	La	Boca,	w której	narodziło	się	
tango,	dostojne	spacerowanie	wśród	tłumów	śniadoli-
cych	Argentynek	i argentyńskich	macho	o zbójnickich	
spojrzeniach.	Przejazd	do	nekropolii	Recoleta,	gdzie	
znajduje	się	między	innymi	grób	charyzmatycznej	Evi-
ty.	Wieczorem	-	fakultatywnie	-	możliwość	podziwia-
nia	gibkich	ciał	tancerek	i przystojnych	tancerzy	oraz	
pójścia	w  tango	przy	upojnej	muzyce	 (ok.	 80	USD).	
Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�3.	Wyjazd	na	 słynną	pampę.	Przybycie	na	 ty-
powe	argentyńskie	rancho	-	estancia	-	gdzie	zawsze	
gra	muzyka	 i  gdzie	 nogi	 same	 prowadzą	 do	 tanga.	
W  przerwach	 między	 tańcami	 raczenie	 się	 asado	 -	
najlepszą	 wołowiną	 świata	 -	 pieczoną	 w  tradycyjny	
sposób	na	ruszcie	i obficie	podlewaną	winem.	Próba	
ujeżdżania	 miejscowych	 wierzchowców	 lub	 prze-
jażdżka	 po	 rancho	 typowym	 wozem.	 Przyglądanie	
się	pracy	argentyńskich	kowbojów	zwanych	gauchos,	
ulubieńców	wszystkich	kobiet	świata.	Chybotliwy	po-
wrót	do	hotelu.	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	czas	wolny	na	spacery	i samo-
dzielne	podglądanie	uroków	Buenos	Aires.	Kontem-
placja	urody	miasta	i jego	mieszkańców	przy	kawiar-
nianym	stoliku.	Zakupy,	przechadzki	lub	fakultatywnie	
wycieczka	promem	do	Colonii�w Urugwaju	-	niezwy-
kle	urokliwego	miasteczka	o kolonialnej	architekturze	
(wpisana	na	 listę	dziedzictwa	UNESCO),	 zwiedzanie	
kościoła,	 przechadzki	 brukowanymi	 uliczkami,	 czas	
na	wypicie	kufla	dobrze	schłodzonego	piwa	i chłonię-
cie	zaczarowanej	atmosfery	miasteczka,	lub	wyciecz-
ka	do	delty Parany	(meandry	rzeki	Parana	w zbliże-
niu).	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�5.	Przejazd	na	lotnisko,	wylot	do	wodospadów	
Foz do Iguacu.	Przejazd	prosto	z lotniska	na	podzi-

wianie	wodospadów	po	stronie	argentyńskiej,	

w tym	największego	z nich	-	Garganta	del	Diablo,	spa-
cer	po	dżungli.	Fakultatywnie	rejs	stateczkiem	prawie	
pod	samą	gardziel	wodospadu.	Pozostali	mogą	w tym	
czasie	spróbować	wypatrzyć	w gęstwinie	roślinności	
papugę,	 tukana	 lub	 też	 niezwykle	 sympatycznego	
ostronosa.	Następnie	 przejazd	 na	 stronę	brazylijską	
do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	oglądanie	wodospa-
dów	 po	 stronie	 brazylijskiej,	 czas	 na	 kontemplację	
wspaniałej	 przyrody,	 sesje	 fotograficzne	 lub	 roman-
tyczne	 spacery	 z  towarzyszem	 podróży,	 podgląda-
nie	życia	selwy.	Następnie	dla	chętnych	fakultatywny	
przelot	helikopterem	nad	wodospadami.	Po	południu	
powrót	do	hotelu.	Wieczorem	dla	chętnych	-	fakulta-
tywnie	-	możliwość	skosztowania	pożywnego	churra-
sco	-	grillowanej	wołowiny	spożywanej	zwykle	z dużą	
ilością	czerwonego	wina	i koniecznie	z muzyką	w tle,	
przyglądanie	się	popisom	tanecznym	artystów	z całej	
Ameryki	Łacińskiej.	Nocleg.

D�zień� 7.	 Od	 rana	 czas	 wolny	 lub	 fakultatywnie	 wy-
cieczka	do	Paragwaju.	Podglądanie	życia	Paragwaj-
czyków	w przygranicznej	miejscowości	Ciudad Del 
Este.	Próby	zrobienia	w miarę	okazyjnych	zakupów.	
Powrót	 do	 Foz	 do	 Iguacu.	Około	 południa	 przejazd	
na	lotnisko,	wylot	do	Rio de Janeiro.	Przylot	do	Rio	
-	miasta	znanego	ze	swej	urody	i prawie	nieustającej	
fiesty.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Rio.

D�zień�8.	Od	rana	zwiedzanie	Rio:	wjazd	na	punkt	wi-
dokowy	 na	 709	 m	 n.p.m.,	 skąd	 30-metrowy	 posąg	
Chrystusa	 Zbawiciela	 otwiera	 ramiona	 w  opiekuń-
czym	geście.	Następnie	wizyta	w Ogrodzie	Botanicz-
nym.	Wieczorem	-	fakultatywnie	-	możliwość	wyjścia	
do	najlepszego	w Brazylii	teatru	tańca	-	wieczór	w ryt-
mie	samby.	Nocleg	w Rio.

D�zień�9.	Ciąg	dalszy	zwiedzania	Rio:	wjazd	na	Głowę	
Cukru	(396	m	n.p.m.),	sesja	zdjęciowa	z Rio	i Zatoką	
Guanabara	w tle.	Spacer	po	centrum,	zwiedzanie	ka-
tedry	 i  sambodromu	 (tu	 tańczy	 słynny	 karnawałowy	
korowód),	stadion	Maracana	(z	zewnątrz).	Powrót	do	
hotelu.	 Po	południu	 czas	wolny	 na	 spacery.	Nocleg	
w Rio.

D�zień�10.	Wypoczynek	w Rio	lub	fakultatywnie	wyjazd	
jeepami,	żeby	zobaczyć	inne	oblicze	Rio	-	favele,	oraz	
spacer	pośród	tropikalnego	lasu	deszczowego	w Par-
ku	Narodowym	Tijuca.	Późnym	popołudniem	transfer	
na	lotnisko,	wylot	do	Europy.

D�zień� 11.	 Przylot	 do	 Europy,	 przesiadka	 na	 samolot	
do	Warszawy.	Przylot	do	Warszawy	w późnych	godzi-
nach	popołudniowych.

ARGENTYNA - BRAZYLIA + opcja Urugwaj + opcja Paragwaj

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 900 PLN + 80 USD 
** termin sylwestrowy - dopłata 990 PLN + 280 USD
*** termin dla singli

CENA: 

CeNA:�8�300�PLN�+�1070�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie,
II rata: 8 300 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1070 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Buenos Aires - Igu-

acu - Rio de Janeiro - Warszawa
- przejazdy mikrobusem
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  zakwaterowanie: hotele 3* i 4*, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami
-  wyżywienie: wszystkie śniadania, obfity lunch na 

pampie
- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 150 USD
- napiwki 50 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 350 USD

27.12 - 06.01.2015*
18.01 - 28.01.2015       
01.02 - 11.02.2015*
12.03 - 22.03.2015***  

23.04 - 03.05.2015
15.10 - 25.10.2015***
05.11 - 15.11.2015
27.12 - 06.01.2016**
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D�zień�1-2.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Australii	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień�3.	Przylot	do	Sydney w godzinach	porannych.	
Transfer	 do	 hotelu.	 Krótki	 odpoczynek	 po	 podróży.	
Spacer	do	centrum,	wjazd	na	wieżę	widokową	–	lunch	
z obserwacją	panoramy	miasta.	Zwiedzanie	Sydney:	
zespół	wysokościowców,	wizyta	w oceanarium,	 rajd	
po	 pubach	 najstarszej	 dzielnicy	Sydney	 The	Rocks,	

chwiejne	dodarcie	do	zatoki	Darling	Harbour.	Nocleg.
D�zień�4.	Dalsze	całodzienne	zwiedzanie	Sydney:	po-
dziwianie	 gmachu	 słynnej	 opery,	 Katedra	 St.	 Mary,	
ogród	botaniczny.	Po	południu	rejs	promem	do	uro-
kliwej,	 nadmorskiej	miejscowości	Manly.	Wieczorem	
wizyta	na	Kings	Cross	–	dzielnicy	rozrywki	i wszelkiej	
rozpusty.	

D�zień�5.	Wyjazd	do	Blue Mountains.	Po	drodze	od-
wiedziny	 w miasteczku	 olimpijskim,	 spacer	 z  pano-
ramą	stadionu	w tle.	Wizyta	w Featherdale Wildlife 
Park	(gdzie	można	pogłaskać	koala,	dostać	kopa	od	
kangura,	usiąść	na	jaju	emu,	itp.).	Dalej	jazda	do	Blue	
Mountains,	zwiedzanie	unikalnych	formacji	skalnych,	
zjazd	 najbardziej	 stromą	 kolejką	 torową	 na	 świecie.	
Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�6.	Rano,	po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	i wy-
lot	 do	Melbourne.	 Przylot	 około	 południa.	 Transfer	
do	hotelu	 i wyjście	na	eksplorację	stolicy	stanu	Vic-
toria.	Spacer	po	Southbank,	wizyta	w Crown	Casino	
(biuro	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 ewentualne	
efekty	 hazardu),	 Federation	 Square	 –	 niewątpliwie	
najciekawsze	 centrum	 kulturalne	 Australii	 z  licznymi	
galeriami	i muzeami,	wizyta	w żywiołowym	City,	wjazd	
na	taras	widokowy	Eureka	Tower,	przejażdżka	zabyt-
kowym	tramwajem	dookoła	centrum	miasta.	Nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	parku	narodowego	
Wilsons Promontory.	 Bliskie	 spotkania	 z  dzikimi	
kangurami,	papużkami	rozellami	i kto	wie,	może	i ko-
ala.	Będzie	również	czas	na	relaks	nad	krystalicznymi	
i  lodowatymi	 wodami	 Oceanu	 Indyjskiego	 na	 plaży	
skrzypiącej,	 słynącej	 z  najbielszego	 i  najdrobniej-
szego	 piasku	w  całej	 Australii.	W  drodze	 powrotnej	
zatrzymamy	sie	na	wyspie Philipa	by	podziwiać	nie-
codzienny,	naturalny	spektakl	czyli	gramolące	się	na	
nocleg	maleńkie	pingwiny.	Powrót	do	hotelu	późnym	
wieczorem.

D�zień� 8.	 Wcześnie	 rano	 wyjazd	 na	 Great Ocean 
Road.	 Podziwianie	 najpiękniejszych	 klifów	 Australii.	
Niezwykłe	 formacje	 skalne:	Dwunastu� Apostołów,�
London Bridge.	 Wizyta	 w  lesie	 wilgotnym	 Otway,	
gdzie	 zobaczymy	 m.in.	 olbrzymie	 eukaliptusy	 i  pa-
procie	drzewiaste.	W drodze	powrotnej	do	Melbourne	
zatrzymamy	się	w pięknych	miasteczkach	Apollo	Bay	
i Lorne	będących	mekką	surferów.	Powrót	do	hotelu	
późnym	wieczorem.

D�zień�9.	Wcześnie	rano	wyjazd	na	lotnisko	i wylot	do	
leżącego	 w  samym	 centrum	 Australii	 Ayers Rock.	
Przylot	 i  transfer	 do	 hotelu.	 Po	 południu	 oglądanie	
największego	 świętego	 kamienia	 Aborygenów	 oraz	
wizyta	w Centrum	Kultury	Aborygeńskiej.	Podziwianie	
wytworu	natury	w promieniach	zachodzącego	słońca.	

Fotografowanie	kamienia	i z kamieniem	w tle	na	różne	
sposoby.	Wieczorem	harce	wodne	w basenie.	Moż-
liwość	własnoręcznego	sporządzenia	pieczystego	na	
rożnie.	Błogi	sen	aż	do	4:00	w nocy…

D�zień�10.�Pobudka	przed	świtem.	Wyjazd	na	odkrycie	
jeszcze	 innej	świętej	góry	Aborygenów	-	Kata Tjuta 
(Mount Olgas)	oraz	spacer	do	wąwozu	„Walpa	Gor-
ge”.	Powrót	na	śniadanie	do	bazy.	Dalej	przejazd	do	
Kings Canyon.	Zakwaterowanie	w bazie	globtroter-
skiej.	Próba	śpiewu	chóralnego	w scenerii	świetlistej	
poświaty	gwieździstego	nieba...

D�zień�11.	Wycieczka	piesza	wzdłuż	gardzieli	Kings	Ca-
nyon.	Podziwianie	przedziwnego	tworu	natury	w jego	
najciekawszych	punktach.	Postoje	i popasy	radujące	
ciało	 i  duszę.	 Spontaniczne,	 bezwiednie	 wydawane	
okrzyki	zachwytu.	Około	południa	przejazd	do	stolicy	
interioru	-	Alice Springs.	Zakwaterowanie.	Orzeźwia-
jące	 kąpiele.	 Wieczorny	 spacer	 po	 „westernowym”	
miasteczku.	Nocleg.

D�zień�12.	Czas	wolny	na	utrwalenie	opalenizny	i har-
ce	wodne	w hotelowym	basenie.	Wyjście	na	odkrycie	
uroków	miasteczka	 takiego	 jak	 Alice.	 Fakultatywnie	
lot	balonem	nad	 interiorem.	Po	południu	 transfer	na	
lotnisko,	wylot	do	Cairns.	Przylot	i transfer	do	hotelu.	
Wieczorem	spacer	uliczkami	Cairns,	gdzie	gromadzą	
się	globtroterzy	i nurkowie	z całego	świata.	Możliwość	
spędzenia	czasu	na	skocznych	tańcach	w klubie	ta-
necznym	 lub	 przy	 szklanicy	 dobrze	 schłodzonego	
piwa	w pubie.

D�zień� 13.	 Leżenie	 odłogiem	 na	 plażach	 północnych	
Cairns	w cieniu	palm	albo	w pełni	słońca	lub	–	fakulta-
tywnie	–	całodzienna	wycieczka	motorowym	jachtem	
na	Wielką�Rafę�Koralową	–	podziwianie	najpiękniej-
szej	i największej	na	świecie	rafy	koralowej	z miliona-
mi	kolorowych	ryb	i stworzeń	morskich,	wspaniałości	
podwodnego	świata.	Nocleg	w Cairns.

D�zień� 14.	 Błogiego	 odpoczynku	 ciąg	 dalszy	 bądź	
–	 fakultatywnie	 –	 wycieczka	 kolejką	 do	 Kurandy:	
oglądanie	wodospadów	i dziwów	natury	oraz	wizyta	
w Tjapukai	–	Parku	Kultury	Aborygeńskiej	–	oglądanie	
pokazów	 tańców	 aborygeńskich.	 Powrót	 na	 nocleg	
do	Cairns.

D�zień�15.	Rano,	po	śniadaniu	wyjazd	na	lotnisko	i wy-
lot	do	Brisbane.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie	
i po	krótkim	odpoczynku	wyjazd	na	zwiedzanie.	Ogro-
dy	botaniczne,	spacer	po	ścisłym	centrum	i rejs	stat-
kiem	po	rzece	Brisbane.	Nocleg.

D�zień�16.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	i wylot	do	
Europy.

D�zień� 17.	 Lądowanie	 w  Warszawie	 z  bumerangiem	
w ręku.

AUSTRALiA

TERMINY:

*termin sylwestrowy - dopłata 1 670 PLN + 220 EUR

CENA: 

10�970�PLN�+�1290�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 10 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 290 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Sydney - 

Melbourne - Ayers Rock, Alice Springs - Cairns 
- Brisbane - Warszawa,

- wiza australijska,
- opieka polskojęzycznego pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem/autokarem
-  zakwaterowanie: hotele i motele 3* (pokoje 2-oso-

bowe z łazienkami); w interiorze (9 i 10 dzień) dwa 
noclegi w bazach traperskich (pokoje 4-osobowe, 
w Kings Canyon łazienka wspólna na korytarzu, 
ale z basenem kąpielowym i stanowiskami do 
pieczenia na rożnie - półprodukty można kupić na 
miejscu)

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch na 
wieży widokowej w Sydney

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty za wjazd do parków - 

120 EUR
- opłaty lotniskowe - 30 EUR 
- zwyczajowe napiwki
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju 1-os. - 540 EUR

28.12 - 13.01.2015*
19.01 - 04.02.2015
16.02 - 04.03.2015
01.03 - 17.03.2015

21.09 - 07.10.2015
19.10 - 04.11.2015
16.11 - 02.12.2015
28.12 - 13.01.2016*

Sydney – Blue Mountains – Melbourne – Great Ocean Road – Wilsons Promontory – Uluru – Kata Tjuta – Kings Canyon – Alice Springs – 
Cairns – Kuranda – Tjapukai - Brisbane
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D�zień�1-2.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Australii	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień�3.	Przylot	do	Sydney w godzinach	porannych.	
Transfer	 do	 hotelu.	 Krótki	 odpoczynek	 po	 podróży.	
Spacer	do	centrum,	wjazd	na	wieżę	widokową	–	lunch	
z obserwacją	panoramy	miasta.	Zwiedzanie	Sydney:	
zespół	wysokościowców,	wizyta	w oceanarium,	 rajd	
po	 pubach	 najstarszej	 dzielnicy	Sydney	 The	Rocks,	
chwiejne	dodarcie	do	zatoki	Darling	Harbour.	Nocleg.

D�zień�4.	Dalsze	całodzienne	zwiedzanie	Sydney:	po-
dziwianie	 gmachu	 słynnej	 opery,	 Katedra	 St.	 Mary,	
ogród	botaniczny.	Po	południu	rejs	promem	do	uro-
kliwej,	 nadmorskiej	miejscowości	Manly.	Wieczorem	
wizyta	na	Kings	Cross	–	dzielnicy	rozrywki	i wszelkiej	
rozpusty.	

D�zień�5.	Wyjazd	do	Blue Mountains.	Po	drodze	od-
wiedziny	 w miasteczku	 olimpijskim,	 spacer	 z  pano-
ramą	stadionu	w tle.	Wizyta	w Featherdale Wildlife 
Park	(gdzie	można	pogłaskać	koala,	dostać	kopa	od	
kangura,	usiąść	na	jaju	emu,	itp.).	Dalej	jazda	do	Blue	
Mountains,	zwiedzanie	unikalnych	formacji	skalnych,	
zjazd	 najbardziej	 stromą	 kolejką	 torową	 na	 świecie.	
Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�6.	Rano,	po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	i wy-
lot	 do	Melbourne.	 Przylot	 około	 południa.	 Transfer	
do	hotelu	 i wyjście	na	eksplorację	stolicy	stanu	Vic-
toria.	Spacer	po	Southbank,	wizyta	w Crown	Casino	
(biuro	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 ewentualne	
efekty	 hazardu),	 Federation	 Square	 –	 niewątpliwie	
najciekawsze	 centrum	 kulturalne	 Australii	 z  licznymi	
galeriami	i muzeami,	wizyta	w żywiołowym	City,	wjazd	
na	taras	widokowy	Eureka	Tower,	przejażdżka	zabyt-
kowym	tramwajem	dookoła	centrum	miasta.	Nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	parku	narodowego	
Wilsons Promontory.	Bliskie	spotkania	z dzi-

kimi	kangurami,	papużkami	rozellami	i kto	wie,	może	
i koala.	Będzie	również	czas	na	relaks	nad	krystalicz-
nymi	 i  lodowatymi	 wodami	 Oceanu	 Indyjskiego	 na	
plaży	skrzypiącej,	słynącej	z najbielszego	i najdrob-
niejszego	piasku	w całej	Australii.	W drodze	powrot-
nej	zatrzymamy	sie	na	wyspie Philipa	by	podziwiać	
niecodzienny,	naturalny	spektakl	czyli	gramolące	się	
na	nocleg	maleńkie	pingwiny.	Powrót	do	hotelu	póź-
nym	wieczorem.

D�zień� 8.	 Wcześnie	 rano	 wyjazd	 na	 Great Ocean 
Road.	 Podziwianie	 najpiękniejszych	 klifów	Australii.	
Niezwykłe	 formacje	 skalne:	Dwunastu�Apostołów,�
London Bridge.	 Wizyta	 w  lesie	 wilgotnym	 Otway,	
gdzie	 zobaczymy	m.in.	 olbrzymie	 eukaliptusy	 i  pa-
procie	drzewiaste.	W drodze	powrotnej	do	Melbourne	
zatrzymamy	się	w pięknych	miasteczkach	Apollo	Bay	
i Lorne	będących	mekką	surferów.	Powrót	do	hotelu	
późnym	wieczorem.

D�zień�9.	Wcześnie	rano	wyjazd	na	lotnisko	i wylot	do	
leżącego	 w  samym	 centrum	 Australii	Ayers Rock.	
Przylot	 i  transfer	 do	 hotelu.	 Po	 południu	 oglądanie	
największego	 świętego	 kamienia	 Aborygenów	 oraz	
wizyta	w Centrum	Kultury	Aborygeńskiej.	Podziwia-
nie	 wytworu	 natury	 w  promieniach	 zachodzącego	
słońca.	Fotografowanie	kamienia	i z kamieniem	w tle	
na	różne	sposoby.	Wieczorem	harce	wodne	w base-
nie.	 Możliwość	 własnoręcznego	 sporządzenia	 pie-
czystego	na	rożnie.	Błogi	sen	aż	do	4:00	w nocy…

D�zień�10.�Pobudka	przed	świtem.	Wyjazd	na	odkrycie	
jeszcze	innej	świętej	góry	Aborygenów	-	Kata Tjuta 
(Mount Olgas)	oraz	spacer	do	wąwozu	„Walpa	Gor-
ge”.	Powrót	na	śniadanie	do	bazy.	Dalej	przejazd	do	
Kings Canyon.	Zakwaterowanie	w bazie	globtroter-
skiej.	Próba	śpiewu	chóralnego	w scenerii	świetlistej	
poświaty	gwieździstego	nieba...

D�zień� 11.	 Wycieczka	 piesza	 wzdłuż	 gardzieli	 Kings	
Canyon.	 Podziwianie	 przedziwnego	 tworu	 natury	
w  jego	 najciekawszych	punktach.	Postoje	 i  popasy	
radujące	ciało	i duszę.	Spontaniczne,	bezwiednie	wy-
dawane	okrzyki	zachwytu.	Około	południa	przejazd	
do	stolicy	interioru	-	Alice Springs.	Zakwaterowanie.	
Orzeźwiające	kąpiele.	Wieczorny	spacer	po	„wester-
nowym”	miasteczku.	Nocleg.

D�zień�12.	Czas	wolny	na	utrwalenie	opalenizny	i harce	
wodne	 w  hotelowym	 basenie.	Wyjście	 na	 odkrycie	
uroków	miasteczka	 takiego	 jak	Alice.	Fakultatywnie	
lot	balonem	nad	interiorem.	Po	południu	transfer	na	
lotnisko,	wylot	do	Cairns.	Przylot	 i transfer	do	hote-
lu.	Wieczorem	 spacer	 uliczkami	Cairns,	 gdzie	 gro-
madzą	 się	 globtroterzy	 i  nurkowie	 z  całego	 świata.	
Możliwość	 spędzenia	 czasu	 na	 skocznych	 tańcach	
w klubie	tanecznym	lub	przy	szklanicy	dobrze	schło-
dzonego	piwa	w pubie.

D�zień�13.	Leżenie	odłogiem	na	plażach	północnych	
Cairns	w cieniu	palm	albo	w pełni	słońca	lub	–	fakulta-
tywnie	–	całodzienna	wycieczka	motorowym	jachtem	
na	Wielką�Rafę�Koralową	–	podziwianie	najpiękniej-
szej	i największej	na	świecie	rafy	koralowej	z miliona-
mi	kolorowych	ryb	i stworzeń	morskich,	wspaniałości	
podwodnego	świata.	Nocleg	w Cairns.

D�zień� 14.	 Błogiego	 odpoczynku	 ciąg	 dalszy	 bądź	
–	 fakultatywnie	 –	 wycieczka	 kolejką	 do	 Kurandy:	
oglądanie	wodospadów	i dziwów	natury	oraz	wizyta	
w Tjapukai	–	Parku	Kultury	Aborygeńskiej	–	oglądanie	
pokazów	 tańców	aborygeńskich.	Powrót	 na	nocleg	
do	Cairns.

D�zień�15.	Rano,	po	śniadaniu	wyjazd	na	lotnisko	i wy-
lot	 do	Brisbane.	 Transfer	 do	 hotelu,	 zakwaterowa-
nie	 i po	krótkim	odpoczynku	wyjazd	na	zwiedzanie.	
Ogrody	botaniczne,	spacer	po	ścisłym	centrum	i rejs	

AUSTRALiA�-�NOWA�zeLANDiA�- 27 dni

Sydney - Blue Mountains - Melbourne - Great Ocean Road - Wilsons Promontory - Uluru - Kata Tjuta - Kings Canyon - Alice Springs - Ca-
irns - Kuranda - Tjapukai - Auckland - Rotorua - Tongariro National Park - Wellington - Południowa Wyspa: Fiordland National Park - Milford 

Sound - Queenstown - Mt. Cook - Christchurch
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statkiem	po	rzece	Brisbane.	Nocleg.
D�zień� 16.	 Śniadanie.	Wcześnie	 rano	 wyjazd	 na	 lot-
nisko,	przelot	na	południową	wyspę	Nowej	Zelandii	
do	Christchurch.	Przylot	w godzinach	popołudnio-
wych.	Krótkie	zwiedzanie	centrum	miasta	wokół	Ca-
thedral	Square	 i anglikańskiej	świątyni.	Kolejnie	wy-
jazd	na	południowy-zachód	przez	Nizinę	Canterbury,	
Pasmo	 Dwóch	 Kciuków,	 i  jeziora	 Tekapo	 i  Pukaki.	
Nocleg	na	trasie.	

D�zień�17.	Rano	dalszy	przejazd	w okolice	Mt. Cook 
(najwyższa	 góra	 kraju	 –	 3	 764	m	 n.p.m.)	 w  Alpach	
Południowych,	 gdzie	 rozpoczniemy	 spacer	 do	 Kea	
Point	 –	 miejsca	 sejmikowania	 drapieżnych	 papug	
kea.	Następnie	wyjazd	w kierunku	Queenstown.	Po	
drodze	 –	 tylko	 dla	 najodważniejszych	 –	 możliwość	
skoku	na	bungee	–	w kultowym	miejscu,	nad	rzeką	
Kawuaru,	gdzie	AJ.	Hacket	po	raz	pierwszy	skoczył	
z mostu.	W atmosferze	victorii	dojazd	do	„miasteczka	
królowej”,	pięknie	położonego	nad	jeziorem	Wakati-
pu.	 Fakultatywnie	 (dla	 chętnych)	możliwość	wjazdu	
kolejką	linową	na	górę	ponad	miastem	i raczenia	się	
widokiem,	jakich	mało…	Nocleg.

D�zień� 18.	 Całodzienna	 wycieczka	 do	 największego	
parku	narodowego	Nowej	Zelandii	–	Fiordland Na-
tional Park.	Po	drodze	postoje	w punktach	widoko-
wych	i na	śniadanie	–	m.in.	w Te Anau	–	nad	brzegiem	
romantycznego	 jeziora…	Rejs	 statkiem	po	 czarują-
cym	„fiordzie”	Milford Sound	(Mitre	Peak,	wodospa-
dy,	ujście	zatoki	do	morza).	Lunch	na	statku.	Powrót	
do	Queenstown.	Nocleg.

D�zień� 19.	 Rano	 wyjazd	 na	 północ.	 Przejazd	 przez	
Alpy�Południowe	oraz	Park	Narodowy	Mt.	Aspiring	
w kierunku	Zachodniego	Wybrzeża.	Malownicza	dro-
ga	wzdłuż	Morza	Tasmana	do	kolejnego	parku	naro-
dowego	–	Westland National Park,	gdzie	lodowce 
Fox�i Franz�Josef	wpływają	wprost	do	lasu	deszczo-
wego.	Podziwianie	 niesamowitych	 zjawisk	przyrody	
w wyjątkowym	w skali	świata	miejscu.	Nocleg	w mo-
telu	na	trasie…

D�zień�20.	Dalsza	jazda	na	północ	Południowej	Wyspy.	
Przejazd	przez	Greymouth	–	jedno	z wielu	wieloryb-
niczych	miast,	 dalej	 przez	 „zieloną	 pustynię”	Parku	
Narodowego	Paparoa.	Nocleg	w Westport.

D�zień�21.	Ostatni	 dzień	 na	Wyspie	Południowej.	 Po	
śniadaniu	przejazd	przez	Nelson	do	Picton,	gdzie	po-

dziwiać	będziemy	cudowne	widoki	klifów	w rejon	licz-
nych	fiordów	(sounds)	parku	morskiego	Marlborough	
Sounds.	Nocleg.

D�zień�22.	Rano	wyjazd	na	terminal	promów	–	wypły-
nięcie	w 3-godzinny	rejs	na	Wyspę	Północną	do	stoli-
cy	kraju	–	Wellington.	Zwiedzanie	miasta:	parlament,	
katedra,	centrum	biznesowe,	ogród	botaniczny	i ko-
lejka	linowa	na	wzgórze	z panoramicznym	widokiem	
na	port	i miasto.	Nocleg.

D�zień�23.	Rano	po	śniadaniu	wyruszamy	do	niefor-
malnej	 stolicy	 Maorysów	 Rotorua.	 Po	 drodze	 za-
witamy	 do	 Parku Narodowego Tongariro,	 wizyta	
u  podnóża	 czynnego	 wulkanu	 Ruapehu	 będącego	
niegdyś	scenerią	do	scen	Mordoru	z filmu	„Władca	
Pierścieni”.	 Dalej	 niezwykle	 malowniczą	 trasą	 do-
okoła	jeziora Taupo	i miasteczka	Taupo.	Po	postoju	
w tym	urokliwym	miejscu	ruszamy	do	Rotorua.	Noc-
leg	w Rotorua.

D�zień�24.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	Rotorua	 i  okolic	
–	znanych	z gejzerów,	gotującego	się	błota i zjawisk	
wulkanicznych.	Około	południa	wizyta	w wiosce Ma-
orysów	–	skansenie	kultury	–	podglądanie	codzien-
nego	 życia,	 a  także	 rękodzieła,	 tańców	 i  śpiewów	
maoryskich,	 Sanktuarium	 Ptaszka	 Kiwi	 (symbolu	
Nowej	 Zelandii).	 Po	 południu,	 dla	 chętnych,	 możli-
wość	raftingu	–	spływu	pontonami	po	rwącej	rzece.	
Wieczorem,	 fakultatywnie	 możemy	 wybrać	 się	 na	
kąpiele	w słynnych	na	cały	świat	gorących	źródłach	
Polynesian	Spa.

D�zień�25.	Odwiedziny	na	farmie	i pokaz	opowiadają-
cy	o największym	skarbie	Nowej	Zelandii	–	owcach	
i demonstracja	 ich	strzyżenia.	Następnie	wyjazd	do	
Auckland	 w  drodze	 zwiedzając	 unikalne	 jaskinie 
Waitomo	 i  dalej	 przez	 malownicze	 tereny	 Waikato	
zmierzamy	do	naszego	ostatniego	celu.	W Auckalnd 
odwiedzimy	kolonialną	część	miasta	Davonport,	zo-
baczymy	 panoramę	 ze	 szczytu	 wulkanu	 Mt.	 Eden,	
pospacerujemy	po	City.	Nocleg.

D�zień� 26.	 Po	 śniadaniu	wybierzemy	 się	 na	 ostatnie	
zakupy	na	Victoria	Park	Market	i zatrzymamy	w słyn-
nej	 marinie	 Viaduct	 będącej	 bazą	 najsłynniejszych	
regat	 świata	 „America’s	 Cup”.	 Transfer	 na	 lotnisko	
i wylot	do	kraju.

D�zień� 27.	 Przylot	 do	 Polski	 w  godzinach	 południo-
wych.

TERMINY:

*termin sylwestrowy - dopłata 1970 PLN + 260 EUR

CENA: 
12�980�PLN�+�2150�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 12 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2150 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Sydney - 

Melbourne - Ayers Rock, Alice Springs - Cairns - 
Brisbane - Christchurch, Auckland - Warszawa,

- wiza australijska,
- opieka polskojęzycznego pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem/autokarem
-  zakwaterowanie: w Australii hotele i motele 3* (po-

koje 2-osobowe z łazienkami); w interiorze (9 i 10 
dzień) dwa noclegi w bazach traperskich (pokoje 
4-osobowe,w Kings Canyon łazienka wspólna na 
korytarzu, ale z basenem kąpielowym i stano-
wiskami do pieczenia na rożnie - półprodukty 
można kupić na miejscu); Nowa Zelandia - motele 
i hotele 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami)

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch na 
wieży widokowej w Sydney oraz podczas rejsu 
po Milford Sound

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty za wjazd do parków - 

270 EUR
- opłaty lotniskowe - 35 EUR 
- zwyczajowe napiwki
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju 1-os. - 890 EUR

28.12 - 23.01.2015*
19.01 - 14.02.2015 
16.02 - 14.03.2015
01.03 - 27.03.2015

21.09 - 17.10.2015
19.10 - 14.11.2015
16.11 - 12.12.2015
28.12 - 23.01.2016*
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D�zień�1-2.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	
do	Nowej	Zelandii	przez	dwa	porty	tranzytowe.	

D�zień�3.�Przylot	do	Auckland.	Transport	do	hotelu.	
Zwiedzanie	Auckland:	wejście	na	Sky	Tower	i oglą-
danie	miasta	z lotu	ptaka.	Spacer	po	ścisłym	cen-
trum.	Nocleg.

D�zień�4.	Wyjazd	do	Rotorua	przez	malownicze	te-
reny	Waikato.	Po	drodze	zwiedzanie	Waitomo Ca-
ves	-	zespołu	unikalnych	 jaskiń,	które	zwiedza	się	
płynąc	 podziemną	 rzeką.	 Postój	 w  przepięknym	
miasteczku	Taupo	z widokiem	na	Wulkan Ruape-
hu,	będącym	niegdyś	scenerią	do	nakręcenia	scen	
Mordoru	w filmie	„Władca	Pierścieni”.	Dalszy	prze-
jazd	do	Rotorua.	Nocleg.

D�zień�5.	Zwiedzanie	Rotorua	i okolic	-	znanych	z gej-
zerów,	gotującego	się	błota	i zjawisk	wulkanicznych.	
Około	 południa	 wizyta	 w  wiosce Maorysów - 
skansenie	kultury	-	podglądanie	codziennego	życia,	
a także	rękodzieła,	 tańców	i śpiewów	maoryskich,	
Rezerwat	 Ptaszka	 Kiwi	 (symbolu	 Nowej	 Zelandii).	
Odwiedziny	na	farmie	i pokaz	strzyżenia	owiec.	Po	
południu,	dla	chętnych	możliwość	raftingu	-	spływu	
pontonami	 po	 rwącej	 rzece.	 Wieczorem,	 fakulta-
tywnie	możemy	wybrać	się	na	kąpiele	w słynnych	
na	całym	świat	gorących	źródłach	Polynesian	Spa.

D zień�6.	Po	śniadaniu	przejazd	z Rotorua	do	Auc-
kland,	przez	małe	ukwiecone	miasteczka	Hamilton	
i Tirau.	Po	południu	zwiedzanie	Auckland	wraz	z Mt.	
Eden,	Kohimarama,	Mission	Bay.	Nocleg.	

D�zień�7.	Dalsze	zwiedzanie	Auckland	oraz	wyjazd	do	
Piha	-	popularne	czarne	plaże	nad	Morzem	Tasma-
na.	Oglądanie	najładniejszej	z nich	-	plaży	Muriwai,	
przylegającej	 do	 urwistego	 klifowego	 brzegu,	 na	
której	występują	kolonie	dziwnych	ptaków	o jeszcze	
dziwniejszej	 nazwie	 Gannet.	 W  drodze	 powrotnej	
spacer	po	buszu.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg.	

D�zień�8.	Rano	transfer	na	lotnisko,	wylot	do	Syd-
ney.	 Przylot	 ok.	 południa.	 Przejazd	 do	 hotelu.	
Spacer	 do	 centrum,	 wjazd	 na	 wieżę	 widokową,	
lunch	z obserwacją	panoramy	miasta.	Zwiedzanie	
Sydney:	 zespół	 wysokościowców,	 oceanarium.	
Nocleg.	

D�zień� 9.	 Dalsze	 całodzienne	 zwiedzanie	 Sydney:	
podziwianie	 gmachu	 słynnej	 opery,	 Katedra	 St.	
Mary,	ogród	botaniczny.	Po	południu	rejs	promem	
do	 urokliwej,	 nadmorskiej	 miejscowości	 Manly.	
Wieczorem	wizyta	na	Kings	Cross	 -	dzielnicy	 roz-
rywki	i wszelkiej	rozpusty.

D�zień�10.	Wyjazd	do	Blue Mountains.	 Po	drodze	
oglądanie	wioski	olimpijskiej	z 2000 r.	Wizyta	w Fe-
atherdale Wildlife� Park	 (gdzie	można	 pogłaskać	
misie	koala,	dostać	kopa	od	kangura,	usiąść	na	jaju	
strusia,	 itp.).	Dalej	 jazda	do	Blue	Mountains,	zwie-
dzanie	unikalnych	 formacji	 skalnych,	 zjazd	najbar-
dziej	stromą	kolejką	torową	na	świecie.	Po	południu	

powrót	do	Sydney.	Nocleg.

D�zień�11.	Wcześnie	rano	wyjazd	na	lotnisko	i wylot	do	
leżącego	 w  samym	 centrum	 Australii	 Ayers Rock.	
Przylot	 i  transfer	 do	 hotelu.	 Po	 południu	 oglądanie	
największego	 świętego	 kamienia	 Aborygenów	 oraz	
wizyta	w Centrum	Kultury	Aborygeńskiej.	Podziwianie	
wytworu	natury	w promieniach	zachodzącego	słońca.	
Fotografowanie	kamienia	i z kamieniem	w tle	na	różne	
sposoby.	Wieczorem	harce	wodne	w basenie.	Możli-
wość	 własnoręcznego	 sporządzenia	 pieczystego	 na	
rożnie.	Błogi	sen	aż	do	4:00	w nocy…

D�zień�12.�Pobudka	przed	świtem.	Wyjazd	na	odkrycie	
jeszcze	 innej	 świętej	 góry	Aborygenów	 -	Kata Tjuta 
(Mount Olgas)	oraz	spacer	do	wąwozu	„Walpa	Gor-
ge”.	Powrót	na	śniadanie	do	bazy.	Dalej	przejazd	do	
Kings Canyon.	 Zakwaterowanie	 w  bazie	 globtroter-
skiej.	Próba	śpiewu	chóralnego	w scenerii	 świetlistej	
poświaty	gwieździstego	nieba...

D�zień�13.	Wycieczka	piesza	wzdłuż	gardzieli	Kings	Ca-
nyon.	Podziwianie	przedziwnego	tworu	natury	w jego	
najciekawszych	punktach.	Postoje	 i popasy	radujące	
ciało	 i  duszę.	 Spontaniczne,	 bezwiednie	 wydawane	
okrzyki	zachwytu.	Około	południa	przejazd	do	stolicy	
interioru	-	Alice Springs.	Zakwaterowanie.	Orzeźwia-
jące	 kąpiele.	 Wieczorny	 spacer	 po	 „westernowym”	
miasteczku.	Nocleg.

D�zień�14.	Czas	wolny	na	utrwalenie	opalenizny	i harce	
wodne	w hotelowym	basenie	lub	zakup	pamiątek.	Dla	
chętnych	fakultatywnie	lot	balonem	nad	interiorem.	Po	
południu	wyjazd	na	lotnisko,	wylot	do	Cairns.	Przylot	
i transfer	do	hotelu.	Wieczorem	spacer	uliczkami	Ca-
irns,	gdzie	gromadzą	się	globtroterzy	i nurkowie	z ca-
łego	świata.	Możliwość	spędzenia	czasu	na	skocznych	
tańcach	w klubie	tanecznym	lub	przy	szklanicy	dobrze	
schłodzonego	piwa	w pubie.	

D�zień� 15.� Leżenie	 odłogiem	 na	 plażach	 północnych	
Cairns	w cieniu	palm	albo	w pełni	słońca	lub	-	fakulta-
tywnie	-	całodzienna	wycieczka	łodzią	na	Wielką�Rafę�
Koralową	 -	 podziwianie	najpiękniejszej	 i  największej	
na	świecie	rafy	koralowej	z milionami	kolorowych	ryb	
i stworzeń	morskich,	wspaniałości	podwodnego	świa-
ta.	Nocleg	w Cairns.

D�zień�16.	Błogiego	odpoczynku	ciąg	dalszy	bądź	-	fa-
kultatywnie	-	wycieczka	kolejką	do	Kurandy:	ogląda-
nie	wodospadów	i dziwów	natury	oraz	wizyta	w Tjapu-
kai	-	Parku	Kultury	Aborygeńskiej	-	oglądanie	pokazów	
tańców	aborygeńskich.	Powrót	na	nocleg	do	Cairns.	

D�zień�17.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	na	 lotnisko.	Wylot	 do	
Brisbane.	Przylot,	krótkie	zwiedzanie	Brisbane,	spa-
cer	po	city	 i  ogrodzie	botanicznym,	 rejs	 statkiem	po	
rzece	przy	melodii	nieprzemijającego	przeboju	Austra-
lijczyków	 „Walzing	 Matilda”.	 Następnie	 przejazd	 do	
stolicy	Złotego	Wybrzeża	-	Surfers Paradise.	Zakwa-
terowanie	w hotelu.	Nocleg.

D�zień� 18-19.	 Zasłużony	 wypoczynek	 po	 intensywnej	
trasie.	Surfowanie	na	desce	 lub	 leżenie	płaskie	 i ob-
serwacja	 popisów	 młodych	 surferów.	 Korzystanie	

z uciech	wielkiego	kurortu	Australii.
D�zień�20.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	w Brisba-
ne.	Wylot	do	Warszawy	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień� 21	 Lądowanie	 w  Warszawie	 z  bumerangiem 
w ręku.

AUSTRALiA�-�NOWA�zeLANDiA 21 dni

TERMINY:

* termin sylwestrowy (program odwrócony - najpierw 
zwiedzanie Australii, kolejnie Nowej Zelandii) - dopłata 
1 770 PLN + 240 EUR

CENA: 
11�977�PLN�+�1�670�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 11 977 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 670 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Auckland 

- Sydney - Ayers Rock, Alice Springs - Cairns - 
Brisbane - Warszawa,

- wiza australijska,
- opieka polskojęzycznego pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusem/autokarem
-  zakwaterowanie: w Australii hotele i motele 3*, 

w Surfers Paradise hotel 4* (pokoje 2-osobowe 
z łazienkami); w interiorze (11 i 12 dzień) dwa 
noclegi w bazach traperskich (pokoje 4-osobowe, 
w Kings Canyon łazienka wspólna na korytarzu, 
ale z basenem kąpielowym i stanowiskami do 
pieczenia na rożnie - półprodukty można kupić 
na miejscu); w Nowej Zelandii hotele i motele 3* 
(pokoje 2-osobowe z łazienkami)

-  wyżywienie: wszystkie śniadania, lunch na wieży 
widokowej w Sydney

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty za wjazd do parków - 

180 EUR 
- opłaty lotniskowe - 35 EUR 
- zwyczajowe napiwki - ok. 30 EUR 
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju 1-os. - 690 EUR

27.12 - 16.01.2015*
16.01 - 05.02.2015 
09.02 - 01.03.2015 
09.03 - 29.03.2015
20.04 - 10.05.2015 
10.08 - 30.08.2015

07.09 - 27.09.2015
19.10 - 08.11.2015
09.11 - 29.11.2015
22.11 - 12.12.2015 
27.12 - 16.01.2016*

Auckland - Mt. Eden - Rotorua - Waitomo Caves - Taupo - Polynesian Spa - Sydney - Blue Mountains - Ayers Rock - Mount Olgas - Kings 
Canyon - Alice Springs - Cairns - Kuranda - Tjapukai - Brisbane - Surfers Paradise
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D�zień� 1.� Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Przelot	do	Baku	przez	 jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przylot	do	stolicy	Azerbejdżanu.	Transfer	
do	hotelu.	

D�zień� 2.�Śniadanie.	 Przejazd	 do	Gobustan,� (ok.� 65�
km).	Podziwianie�skalnych�malowideł�na	otwartym	
powietrzu,	 wpisanych	 na	 listę	 światowego	 dziedzic-
twa	UNESCO.	Powrót	do	stolicy	na	zwiedzanie:	wizy-
ta	na	starym	mieście,	oglądanie	niezwykłej	panoramy	
Baku,	przejście	przez	bramę	Shemakha,	zwiedzanie	
pałacu	 Szachów	Szyrwanu,	 zwanego	 Perłą	 Starego	
Baku,	wieży	Dziewic.	Kolacja	w miejscowej	restaura-
cji,	nocleg	w hotelu.

D�zień�3. Śniadanie.	Wyjazd	z Baku	w kierunku	północ-
no-zachodniej	 części	 Azerbejdżanu	 -	 gór	 Kaukazu.	
Pustynny	krajobraz	ustępuje	tu	miejsca	gęsto	zalesio-
nym	obszarom	górskim.	Po	drodze	wizyta	w świątyni	
Diri	Baba	w Maraza	oraz	w meczecie	Juma	w Sze-
macha.	Po	przyjeździe	do	Szeki	 zwiedzanie	Letnie-
go�Pałacu�Chanów	należącego	niegdyś	do	Chanów	
Szeki,	 posiadającego	 niesamowite	 freski	 i  witraże,	
Muzeum	 Szeki	 oraz	 w  centrum	 wyrobów	 lokalnych	
rzemieślników.	Kolacja	w  lokalnej	 restauracji,	nocleg	
w hotelu.

D�zień�4. Śniadanie.	Wizyta	na	miejscowym	bazarze,	

możliwość	 zakupienia	miejscowych	wyrobów.	 Prze-
jazd	na	granicę	azerbejdżańsko-gruzińską.	Po	prze-
kroczeniu	granicy	dalsza	podróż	do regionu Kache-
tii,	znanego	z produkcji	słynnego	gruzińskiego	wina.	
Wizyta	w typowym	gruzińskim	domostwie	oraz	degu-
stacja	wina	w lokalnej	winnicy.	Następnie	przejazd	do	
niedawno	odnowionego	miasteczka	Signagi,	z które-
go	roztacza	się	niesamowity	widok	na	dolinę	Alazani	
i szczyty	Wielkiego	Kaukazu.	Zakwaterowanie.	Kola-
cja,	nocleg	w Signagi.

D�zień� 5. Śniadanie.	 Przejazd	 na	 zwiedzanie	 Dawid 
Garedża	–	skalnego	miasta	(zespół	kilkunastu	klasz-
torów,	dziesiątki	kościołów,	i setki	kaplic	oraz	komnat	
skalnych,	które	powstawały	od	VI	do	XIII	wieku).	Zwie-
dzanie	klasztoru	Lavra	oraz	Udabno.	Następnie	prze-
jazd	do	Tbilisi.	Zakwaterowanie.	Czas	wolny.	Kolacja	
w tradycyjnej	gruzińskiej	restauracji.	Nocleg.

D�zień� 6.� Śniadanie.	 Zwiedzanie	 starego	 i  nowe-
go	 Tbilisi,	 zaczynając	 od	 kościoła	 Metechi,	 wizyta	
w  synagodze,	 katedrze	 Sioni	 (	 XI/XII	 w.)	 i  koście-
le	 Anczischati	 (	 V/VI	 w.).	 Następnie	 spacer	 przez	
stare	 miasto	 do	 meczetu	 i  twierdzy Narikala.	
Po	 drodze	 mijamy	 zabytkowe	 łaźnie	 siarkowe.	 
Po	 południu	 zwiedzanie	 skarbów	Muzeum	 Narodo-
wego,	 a  następnie	 przechadzka	 główną	 ulicą	 Tbilisi	
-	Aleją	Szoty	Rustaweliego.	Kolacja	w tradycyjnej	gru-
zińskiej	restauracji.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�7. Śniadanie.	Zwiedzanie	dawnej	stolicy	i religij-
nego	centrum	Gruzji	–	Mcchety.	Zwiedzanie	katedry	
Sweti Cchoweli	 (XI	w.)	 i  znajdującego	się	na	górze	
ponad	miastem	kościoła�Dżwari	 (VI/VII	w.).	 Dalsza	
podróż	do	Kutaisi	-	krainy	Złotego	Runa,	a teraz	dru-
giego	 co	 do	 wielkości	 miasta	 w  Gruzji.	 Zwiedzanie	
katedry	Bagrati.	Kolacja	i nocleg	w rodzinnym	pensjo-
nacie	w Kutaisi.

D�zień�8. Od	rana	wizyta	w klasztorze	-	akademii	Gelati 
(XII	w.).	Opuszczamy	Gruzję	Wschodnią	i pokonawszy	
pasmo	Gor	Lichi,	przenosimy	się	do	zachodniej	czę-
ści	kraju,	kierując	się	do	Swanecji	-	niezwykłej	krainy	
wież.	 Jedziemy	przez	 Imeretię	 i Megrelię.	Następnie	
ruszamy	górską	„drogą	życia”,	poruszając	się	doliną	-	
a niekiedy	głębokim	kanionem	-	rzeki	Enguri.	Zmienia-
jące	się	nieustannie	wspaniałe	widoki	wynagradzają	
nam	trudy	podroży.	Wieczorem	przyjazd	do	Mestii - 
zabudowanej	mnóstwem	wież	wioski,	będącej	stolicą	
regionu.	Kolacja	i nocleg	w Mestii.

D�zień�9.�Przejazd	do	Uszguli,	średniowiecznej,	naje-
żonej	 wieżami	 wioski	 położonej	 na	wysokości	 2400	
m	n.p.m.	Po	drodze	mijamy	miasteczka	Kala	 i  Iprali.	
Czas	na	podziwianie	zapierających	dech	w piersiach	
górskich	 krajobrazów,	 z  wybijającym	 się	 wierzchoł-
kiem	góry	Szchara	(5201	m	n.p.m.),	będącej	najwyż-
szym	szczytem	Gruzji.	Piknik.	Spacer	górską	doliną,	
wizyta	w kościele	Lamaria.	Powrót	do	Mestii.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień�10. Rano	wyjazd	z górzystej	Swanecji	i przejazd	
niemal	 idealnie	płaską	Niziną	Kolchidzką	nad	Morze	
Czarne	 do	miejscowości	Batumi.	 Po	 drodze	wizyta	
w ogrodzie botanicznym	w okolicy	Batumi.	Po	przy-

jeździe	 zakwaterowanie,	 czas	 wolny	 na	 plażowanie,	
samodzielne	 spacery	 po	 najsławniejszym	 kurorcie	
w Gruzji.	Nocleg	w hotelu	w Batumi.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	czas	wolny	na	zakup	pamiątek	
i przechadzki.	Następnie	zwiedzanie	rzymskiej	twier-
dzy	Gonio	z II	w.	n.e.	–	jednego	z nielicznych	zachowa-
nych	na	świecie	przykładów	kompletnego	rzymskiego	
obiektu	obronnego.	Po	południu	spacer	po	secesyj-
nym	centrum	miasta	Batumi.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�12.�Śniadanie.	Przejazd	do	Tbilisi.	Po	drodze	po-
stój	w Gori	–	rodzinnym	mieście	Stalina	-	i tamtejszej	
wielopiętrowej	starożytnej	twierdzy.	Wizyta	w ruinach	
wykutego	 w  skale	 miasta	 Upliscyche	 (2.	 tysiącle-
cie	p.n.e.).	Po	przyjeździe	do	Tbilisi	 zakwaterowanie	
w hotelu.	Kolacja	w tradycyjnej	gruzińskiej	restauracji	
połączona	z pokazem	tańca.	Nocleg.

D�zień�13. Transfer	na	granice�gruzińsko-armeńską.	
Po	 przekroczeniu	 granicy	 zwiedzanie	 średniowiecz-
nego	 klasztoru	 Hagpat.	 Dalszy	 przejazd	 do	 Diliżan	
–	 kurortu	 górskiego,	 różniącego	 się	 zdecydowanie	
od	 reszty	kraju	pod	względem	przyrodniczym	 i kra-
jobrazowym.	 Dalszy	 przejazd	 nad	 Jezioro	 Sewan,	
największe	w kraju,	położone	na	wysokości	1900	m	
n.p.m..	W  lokalnej	 restauracji	 będziemy	mieli	 okazje	
spróbować	miejscowych	ryb,	a co	odważniejsi	będą	
mogli	popływać	w zimnych	wodach	jeziora.	Zobaczy-
my	klasztor	Sewan.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�14.�Przejazd	do	Garni,	gdzie	zachowała	się	ostat-
nia	pogańska	świątynia	na	Kaukazie.	Występ	chóru,	
spacer	do	kanionu	rzeki	Azat,	gdzie	podziwiać	można	
gigantyczne	 organy	 bazaltowe.	Wizyta	 w  klasztorze	
Gerhard,	wbudowanego	w skały	u podnóża	Gór	Ge-
gamskich.	Odwiedziny	w lokalnym	domostwie,	gdzie	
można	zapoznać	się	z tradycyjnym	sposobem	wypie-
kania	lawaszu,	czyli	chleba	ormiańskiego.	Przejazd	do	
Erewania.	Kolacja	i 	nocleg.

D�zień�15.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Eczmiadzyn	–	du-
chowej	stolicy	Armenii	i siedziby	katolikosa.	Zwiedza-
nie	 najważniejszej	 katedry	 i  klasztornego	 muzeum	
oraz	kościołów	św.	Hrispime	(VII	w.)	oraz	ruin	katedry	
Zwartnoc	(VII	w.).	Po	powrocie	do	Erewania	spacer	po	
centrum.	Na	koniec	dnia	-	wizyta	w erewańskiej	wy-
tworni	koniaków	Ararat	i degustacja	trunków.	Kolacja	
i Nocleg.

D�zień� 16.	 Przejazd	 do	 Monasteru	 Chorwirap,	 gdzie	
według	podań	więziony	był	św.	Grzegorz	Oświęciciel.	
Roztacza	 się	 stąd	piękny	widok	 na	 jeden	 z  symboli	
Armenii	–	górę	Ararat,	która	obecnie	znajduje	się	na	
terenie	Turcji.	Przejazd	do	klasztoru	Norawank,	wiel-
kiego	 centrum	 religijno-kulturalnego,	 które	 znajduje	
się	na	końcu	trudno	dostępnej	drogi,	oferującej	nam	
olśniewające	widoki.	Po	drodze	wizyta	w fabryce win 
Areni,	 połączona	 z  degustacją	 trunków.	 Powrót	 do	
Erewania.	Wieczorem	 pożegnalna	 kolacja	w  restau-
racji.	Nocleg

D�zień�17.�Nocny	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	
z międzylądowaniem	w jednym	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przylot	do	Warszawy.	

AzeRBeJDżAN�-�GRUzJA-�ARmeNiA�Kaukaskie osobliwości

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN + 150 USD

CENA: 

4�350�PLN�+�2295�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 350 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2295 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Baku, Erewań - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3*( pok. 2-os.) , 

w Kutaisi i Mestii kwatery prywatne (łazienki na 
korytarzu)

-  wyżywienie: Azerbejdżan śniadania i kolacje; 
Gruzja śniadania i kolacje oraz piknik dnia 9-ego; 
Armenia śniadania i kolacje

-  transport mikrobusami/autobusami, jeepami
-  opiekę polskiego pilota-przewodnika
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu: 170 USD
-  opłaty za wizę do Azerbejdżanu: ok. 60 EUR 
-  dopłaty do pokoju 1-os.: 465 USD
-  zwyczajowych napiwków: 60 USD

24.04 - 10.05.2015
01.06 - 17.06.2015

13.08 - 29.08.2015*
18.09 - 04.10.2015
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D�zień� 1. Zbiórka	 uczestników	 wyprawy	 na	 lotnisku	
w Warszawie.	Wylot	do	Kalkuty	przez	jeden	z tranzy-
towych	portów	lotniczych.	

D�zień�2.�Przylot	 do	Kalkuty.	 Transfer	 do	 hotelu	 (za-
kwaterowanie	 uzależnione	 od	 dostępności	 pokoi).	
Następnie	zwiedzanie	Domu	Matki	Teresy	oraz	Domu	
Misjonarzy	Miłosierdzia	wraz	 ze	 świątynią	 Kalighat.	
Victoria	Memorial,	wzniesiony	ku	czci	królowej	Wik-
torii,	 a  dziś	 jedyne	wspomnienie	 panowania	Brytyj-
czyków.	Wizyta	w Muzeum	Narodowym	ze	skarbami	
sztuki	indyjskiej.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg	w Kalku-
cie.

D�zień�3.�Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko.	Wylot	do	
Guwahati.	Przylot.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Gu-
wahati.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	zwiedzanie	Guwahati:	świąty-
nia	Kamakhya	położona	na	Nilachal	Hill	z widokiem	
na	rozlewiska	rzeki	Brahmaputry.	Po	południu,	prze-
jazd	do	Samdrup	Jongkhar.	Po	drodze	wioska	Hajo	
ze	starą	kuźnią	i obróbką	metalu	oraz	wioska	Sualku-
chi	z warsztatami	tkackimi	jedwabiu,	gdzie	wyrabiany	
jest	złoty muga.	Po	drodze	liczne	postoje	na	punktach	
widokowych	i wreszcie	przekroczenie	granicy	 indyj-
sko-bhutańskiej.	Dojazd	do	Samdrup Jongkhar,	za-
kwaterowanie	w hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień�5.�Przejazd	do Trashigang.	Podglądanie	wy-
łaniającego	się	z mgieł	zaczarowanego	świata	Króle-
stwa	Bhutanu	–	strome	podjazdy	z Niziny	Gangesu	na	
pierwsze	wzgórza	Himalajów,	przejazd	przez	zawsze	
zamgloną	Przełęcz	Jonphula	(2300	m	n.p.m)	i niewiel-
kie,	urocze	osady	wiejskie.	Mijamy	Kanglung,	pierw-
szą	bhutańską	wyższą	uczelnię	(1978),	rozłożoną	na	
potężnym	suchym	płaskowyżu	i wjeżdżamy	w najbar-
dziej	zaludniony	dystrykt	Bhutanu.	Przyjazd	do	Tra-
shigang	w godzinach	wieczornych.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Trashigang	Dzongu,	
siedziby	władz	administracyjnych	i wspólnoty	klasz-
tornej	ze	szkoły	drukpa.	Spacer	 jedyną	uliczką	uro-
czego	miasteczka,	zbudowanego	w całości	na	gór-
skiej	 ostrodze.	Dalsza	droga	poprowadzi	 nas	przez	
niezwykłe	serpentyny	Yadi	Zigs,	wijące	się	przez	pola	
kukurydzy	 i  zagajniki	 bananowców	 aż	 do	Mongar,	
miasta	 zbudowanego	nie	w dolinie,	 lecz	 na	 zboczu	
góry.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�7.�O poranku	zwiedzanie	Mongar	Dzongu,	po-
chodzącego	dopiero	z początku	XIX	wieku,	lecz	bu-
dowanego	w stylu	 starodawnych	 fortec	obronnych.	
Następnie	przejazd	do	Bumthangu,	kompleksu	czte-
rech	dolin	 –	Chumey,	Choekhor,	 Tang	 i Ura,	 usytu-
owanych	na	wysokości	od	2600 m	n.p.m	do	4000 m	
n.p.m,	uważanych	za	najpiękniejsze	doliny	Bhutanu.	
Po	drodze,	ruiny	Śongar	Dzongu.	Przejazd	przez	gę-

ste	 lasy	 iglaste	przełęczy	Yutongla	 (3400	m	

n.p.m.)	i Thumsingla	(3800	m	n.p.m),	których	poszycie	
porastają	 rododendrony.	 Kolacja	 i  nocleg	w  szwaj-
carskiej	farmie	w Jakar.

D�zień� 8.� Zwiedzanie	 świętego	 regionu	 Bumthang,	
którego	 klasztory	 Jambey	 Lhakhang	 i  Kurje	 Lha-
khang	z VIII	wieku	pozostają	absolutnie	najświętszy-
mi	w całym	Bhutanie	(miejsca	medytacji	Guru	Rimpo-
che).	Następnie,	równie	niezwykły	Thangbi	Lhakhang	
wzniesiony	w 1470	roku,	którego	bramę	z żelaznych	
łańcuchów	wykonał	sam	Pema	Lingpa.	Przejazd	wi-
szącym	mostem	do	Pałacu	Wandgducholing.	Po	lun-
chu	zwiedzanie	Jakar	Dzongu,	siedziby	administracji	
dystryktu.	Świątynia	Tamshing	Lhakhang	zachowała	
najstarsze	malowidła	Bhutanu	i przechowała	do	dziś	
tradycję	nauk	Pema	Lingpy.	Powrót	na	kolację	do	ho-
telu.	Nocleg	w Jakar.

D�zień� 9.�Wczesne	 śniadanie	 i  wyjazd	 do	 Punakhi.	
Przejazd	przez	przełęcz	Pelala	 (3300 m	n.p.m),	 tra-
dycyjnie	uważaną	za	punkt	graniczny	między	środ-
kowym	i zachodnim	Bhutanem.	Zwiedzanie	Trongsa 
Dzongu (2300	m	n.p.m).	Po	lunchu,	zatrzymanie	się	
przy	czortenie	Chendbji	zbudowanym	w XVIII wieku.	
Dalsza	jazda.	Przyjazd	do	Punakhi	w godzinach	wie-
czornych,	kolacja	i nocleg.

D�zień�10.�Po	śniadaniu	krótki	trekking	(1½	godz.)	do	
czortenu	 Khamsum	 Yueling	 Namgyel,	 wzniesione-
go	współcześnie	przez	 królową	Aszi	Dorji	Wangmo	
Wangchuck	 (wyświęcony	 w  1999	 roku).	 Następnie	
wizyta	 w  typowym	 domu	 bhutańskim.	 Zwiedzanie	
Punakha Dzongu.	Po	 lunchu	spacer	przez	pola	do	
Chime	Lhakhang,	 świątyni	 jogina	Drukpy	Kuenleya,	
powszechnie	zwanego	„boskim	szaleńcem”.	Powrót	
do	hotelu	w Punakha,	kolacja	i nocleg.

D�zień� 11.� Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 Thimphu przez	
przełęcz	Dochula	(3050	m	n.p.m).	Przyjazd	do	stolicy	
Bhutanu,	zakwaterowanie	w hotelu	i lunch.	Zwiedza-
nie:	czorten	zbudowany	ku	czci	trzeciego	króla	Bhu-
tanu,	Biblioteka	Narodowa	z kolekcją	świętych	ksiąg	
buddyjskich	z VIII wieku,	rezerwat	chroniący	stadko	
takinów	 (narodowe	 zwierzę	 Bhutanu	 o  głowie	 kozy	
i  tułowiu	krowy).	Pod	wieczór,	wizyta	w buddyjskim	
klasztorze	żeńskim.	Czas	wolny	na	zakupy.	Powrót	do	
hotelu.	Kolacja	i nocleg.	

D zień�12.�Dalsze	zwiedzanie	Thimpu	–	Poczta	Królew-
ska	i kolekcje	znaczków.	Tashichho Dzong,	siedziba	
władzy	królewskiej	Bhutanu	–	wzniesiony	w 1641	roku	
dzong	został	całkowicie	odrestaurowany	w 1965	roku	
przez	poprzedniego	króla,	Jigme	Dorji	Wangchucka.	
Po	 lunchu	 przejazd	 do	Paro.	 Drukgyel	 Dzong,	 czyli	
Fort	Zwycięstwa.	Z ruin	rozpościera się	wspaniały	wi-
dok	na	ośnieżony	wierzchołek	Góry	Jhomolhari.	Zwie-
dzanie	świątyni	Kyichu.	Wieczorem	spacer	po	mieście	
Paro	i kolacja	w miejscowej	restauracji.	Nocleg.

D�zień�13.�Po	śniadaniu	 trekking	 (a  raczej	zwyczajny	
górski	spacer)	do	wznoszącego	się	na	skałach	klasz-
toru	Taktsang	 (2950 m	n.p.m).	Jest	 to	 jedno	z naj-
świętszych	miejsc	w Bhutanie,	 tajemnicze	 i  owiane	
niejedną	 legendą,	 wciąż	 odwiedzane	 przez	 rzesze	
pielgrzymów.	 Po	 lunchu	 zwiedzanie	Paro Rinpung 
Dzong,	 do	którego	prowadzi	 tradycyjny	kryty	most	
Nemi	 Zam,	 skąd	 roztacza  się	 wspaniały	 widok	 na	
klasztor	 –	 istny	 cud	 architektury	 –	 i  na	 całą	 dolinę	
Paro.	„Forteca	klejnotów”	w niedawnych	czasach	po-
służyła	jako	dekoracja	do	filmu	„Mały	Budda”.	Powrót	
do hotelu,	kolacja,	nocleg.

D�zień� 14.� Transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	 do	 Kalkuty.	
Przylot.	Dalsze	zwiedzanie	Kalkuty	–	Ogród	Botanicz-
ny	i wybrzeża	rzeki	Hughli,	dopływu	Gangesu.	Prze-
jazd	przez	Eden	Gardens,	plac	BBD	Bagh	 i Writers	
Building.	Czas	wolny	na	zakupy.	Transfer	do	hotelu.	
Nocleg	w Kalkucie.	

D�zień�15.�Wylot	do	Polski	przez	jeden	z tranzytowych	
portów.

BHUTAN�- Kalkuta

TERMINY:

CENA: 

5�700�PLN�+�3 195�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 700 PLN + 3 195 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO - na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Kalkuta - Gu-

wahati, Paro - Kalkuta - Warszawa, 
- wizy: indyjska, bhutańska, 
- opieka pilota,
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
- przejazdy wewnętrzne mikrobusami,
-  zakwaterowanie: hotele 3* pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, standard lokalny
- bilety wstępu,
-  wyżywienie: Indie - śniadania, Bhutan - 3 posiłki 

dziennie; 
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 1490 PLN

22.04 - 06.05.2015
16.05 - 30.05.2015

07.10 - 21.10.2015
03.11 - 17.11.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Czengdu	przez	jeden	lub	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień� 2.� Przylot	 do	 Czengdu.	 Transfer	 do	 hotelu.	
Zakwaterowanie.	 Następnie	 przejazd	 do	 Instytutu 
Hodowli Pandy Wielkiej.	Możliwość	obejrzenia	na-
rodowego	 skarbu	 Chin.	 Powrót	 do	 hotelu.	 Nocleg	
w Czengdu.

D�zień�3.�Przejazd	na	lotnisko.	Wcześnie	rano	wylot	do	
Lhasy.	Lądowanie	na	lotnisku	w Gonggar.	Transfer	do	

miasta.	 Następnie	 zwiedzanie	 Jokhangu	 -	 najważ-
niejszej	świątyni	Tybetańczyków,	ze	wspaniałym	po-
sągiem	Buddy	Jowo.	Przejazd	do	klasztoru	Drepung 
z 1416	r.,	siedziba	lamów	do	czasu	zbudowania	Potali.	
Nocleg	w Lhasie.

D�zień� 4.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 monumentalnej	
Potali,	 tajemniczo	 zawieszonej	 na	 skałach	 siedziby	
Dalajlamów.	Oglądanie	wnętrza	w migotliwym	świe-
tle	 łojowych	 lampek,	 spacery	 wąskimi	 korytarzami	
wśród	mnóstwa	ołtarzy,	setek	posągów,	bóstw	i de-
monów…	Następnie	Norbulinka	 -	 letnia	 rezydencja	
V	Dalajlamy	zatopiona	wśród	soczystej	zieleni;	to	stąd	
wyruszył	na	wygnanie	do	Indii	XIV	Dalajlama.	Po	po-
łudniu	zwiedzanie	klasztoru Sera,	 jednego	z  trzech	
największych	klasztorów	porządku	Gelukpa.	Powrót	
do	 Lhasy.	 Wieczorem	 wałęsanie	 się	 po	 bazarach.	
Nocleg	w Lhasie.

D�zień�5.�Śniadanie.	Przejazd	do	Shigatse.	Po	drodze	
postój	 w Gyangtse	 i  zwiedzanie	 klasztoru	Pelkhor 
Chode	z największą	stupą	w Tybecie.	Dalszy	przejazd	
do	Shigatse,	zakwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

D�zień� 6.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 klasztoru 
Tashilumpo,	 tradycyjnej	 rezydencji	 panczenlamy.	
Przejazd	do	Tingri	(ok.	7	godzin).	Przyjazd,	zakwate-
rowanie,	nocleg.

D�zień�7.�Śniadanie,	przejazd	w okolice	Everest Base 
Camp	 (ok.	 4920	 m	 n.p.m.).	 Okazja	 do	 przyjrzenia	
się	 panoramie	 najwyższego	 szczytu	 świata.	 Nocleg	
w Tingri.

D�zień� 8.� Śniadanie.	 Mając	 wciąż	 w  oczach	 wido-
ki	Himalajów	przejazd	w kierunku	nizin.	Przyjazd	do	
Zhangmu.	Zakwaterowanie	i nocleg.

D�zień� 9.� Śniadanie.	 Przejazd	 do	 granicy	 chińsko	
–	 nepalskiej.	 Przekroczenie	 granicy.	 Przejazd	 do	
Katmandu.	 Zwiedzanie	 Durbar Square	 ze	 świąty-
niami	fundatorów,	Hanuman	Doka	i Pałac	Królewski,	
Dom	 Żywej	 Bogini	 Kumari.	 Wieczorem	 spacer	 po	
Thamelu.	Nocleg	w Katmandu.

D�zień�10.�Przejazd	na	lotnisko.	Wylot	z Katmandu	do	
Bhadrapur.	Przylot.	Przekroczenie	granicy	nepalsko-
-indyjskiej.	 Dalszy	 przejazd	 do	 Królestwa	 Bhutanu	
-	najbardziej	tajemniczego	kraju	świata.	Odprawa	na	
granicy	w Phuntsholing.	Nocleg	w Phuntsholing.

D�zień�11.�Wczesna	pobudka.	Wjazd	 jedną	z najpięk-
niejszych	 himalajskich	 dróg	 do	 stolicy	 królestwa	

Bhutanu	 -	 Thimpu.	 Zwiedzanie:	 niewielki	 rezer-
wat	 z  narodowym	 zwierzęciem	 Bhutanu	 -	 takinem,	
Memorial	 Czorten	 i  najstarszy	 dzong	 Bhutanu	 –	
Simtokha Dzong.	Kolacja	i nocleg	w Thimpu.

D�zień�12.�Wyjazd	za	góry	i lasy	przez	przełęcz	Dochu	
La	na	wys.	3	050	m	do	doliny Punakha.	Uroda	okoli-
cy	połączona	z wysokością	może	powodować	omdle-
nia,	a zwiedzanie	doliny	wraz	z Punakha Dzongiem 
wprawi	nas	w niemy	zachwyt.	Lunch.	Spacer	wśród	
wiosek	i pól	do	świątyni	Chimi Lhakhang,	gdzie	ko-
biety	modlą	się	o płodność	własną	oraz	całej	przyro-
dy.	Kolacja.	Przejazd	na	nocleg	do	Paro.

D�zień�13.�Po	śniadaniu	trekking	do	zawieszonego	na	
wysokiej	 skale	klasztoru Taktsang,	 po	 drodze	 od-
poczynek	na	platformie,	 skąd	 rozpościera	 się	osza-
łamiający	widok	na	„tygrysią	norę”.	Po	niezliczonych	
schodach	wdrapujemy	się	coraz	wyżej,	w tajemniczą	
krainę	kontemplacji	i medytacji,	zadumy	i refleksji,	zo-
stawiając	w dole	ciemne	otchłanie	bezdennych	prze-
paści,	gdzie	 jak	w czarnych	dziurach	nikną	złe	myśli	
i  troski	 zdrożonego	 wędrowca…	 Powrót	 w  doliny	
i lunch	w Paro.	Po	południu	–	ruiny	fortecy	Drukgyel 
Dzong,	 która	 obroniła	 dolinę	 Paro	 przed	 najazdem	
Tybetańczyków;	 świątynia� Kyichu	 z  VIII	 wieku.	
Następnie	 klasztor	 Paro Dzong,	 gdzie	 nakręcono	
zdjęcia	do	filmu	„Mały	Budda”.	Kolacja	w restauracyj-
ce	w miasteczku.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień� 14.� Transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	 z  Paro	 do	
Katmandu.	Przylot	do	Katmandu.	Przejazd	na	mały	
spacer	trekkingowy	z Shankhu	do	Nagarkot,	na	wy-
sokość	 2	 160	m	 n.p.m.	 Po	 drodze	wioski	 nepalskie	
i przepiękne	widoki	na	Małe	Himalaje.	Lunch.	Przy	do-
brej	pogodzie	-	podziwianie	zachodu	słońca.	Kolacja	
i nocleg	w Nagarkot	(hotelik	górski).

D�zień�15.�Wcześnie	 rano	 -	urzekający	wschód	słoń-
ca	 i  feeria	 różów,	fioletów	 i pomarańczy.	Po	śniada-
niu dalsza	wędrówka	wśród	pastwisk	i pól	do	urocze-
go	miasteczka	Changunarayan	 -	 zwiedzanie	 starej	
hinduskiej	świątyni.	Lunch.	Przejazd	busem	do	hotelu	
na	odświeżenie	się	 (czas	na	kąpiel	 i przebranie	się).	
Transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	 z  Katmandu	 do	 Delhi.	
Przylot.	 Przejazd	 na	 ostatnie	 zakupy	 na	 Connaught	
Place	w Delhi.	Transfer	do	hotelu	na	odświeżenie	się.

D�zień�16.�Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	kraju	przez	je-
den	z portów	tranzytowych.

BHUTAN�-�NePAL�-TYBeT�

TERMINY:

CENA: 
7�870�PLN�+�2�980�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 870 PLN + 2000 USD z kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed terminem wyjaz-
du (minus I rata)
III rata: 980 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Czengdu - 

Lhasa, Katmandu - Bhadrapur, Paro - Katmandu 
- Delhi - Warszawa,

-  wizy: indyjska, bhutańska, nepalska i chińska,
-  opieka pilota,
-  transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami, 
-  zakwaterowanie hotele 3*, w Tingri i Zhangmu 

- hotele 2*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 1 
nocleg w hoteliku górskim (łazienki na korytarzu),

-  wyżywienie: Chiny z Tybetem - śniadania, Nepal: 
w Katmandu - śniadania, podczas trekkingu - 3 
posiłki dziennie; Bhutan - 3 posiłki dziennie typu 
bufet,

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe 70 USD
-  zwyczajowe napiwki 60 USD
-  bilety wstępu 290 USD
-  dopłata do pokoju 1-os. 2200 PLN

25.04 - 10.05.2015 26.09 - 11.10.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w War-
szawie.	Wylot	do	Birmy	przez	dwa	porty	tran-
zytowe.

D�zień�2.�Przylot	do	Rangunu	–	obecnie	Yan-
gonu	 w  godzinach	 wieczornych.	 Transfer	
do	 hotelu.	 Możliwość	 spaceru	 po	 okolicy	
i posmakowania	miejscowej	kuchni.	Nocleg	
w Rangunie.

D�zień� 3.� Prawdziwa	 przygoda	 w  	 najbar-
dziej	 fascynującym	 kraju	 Azji	 południowo-
-wschodniej.	 	 Rangun,	 mieszanka	 złotych	
pagód	 i  angielskiej	 architektury	 kolonialnej.	
Tak	wyglądał	Bangkok,	Sajgon	czy	Kalkuta	
pół	 wieku	 temu.	 Zwiedzanie	 zespołu	 świą-
tynnego	 Shwedagon	 -	 jednej	 z  najwięk-
szych	 stup	 świata,	 która	 zaczaruje	 nas	 na	
resztę	podróży	tak	jak	kiedyś	Kiplinga:	„	This	
is	Burma	and	it	will	be	quite	unlike	any	land	
you	know	about…”	Posąg�leżącego�Buddy,	
spacer	 po	 centrum	miasta,	 czas	 na	 lunch,	
transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	Heho	.	Trans-
fer	do	przystani	na	jeziorze.	Po	drodze	stop	
na	zwiedzanie	 jednego	z najczęściej	utrwa-
lanych	na	pocztówkach	drewnianego	klasz-
toru	-	zachowanego	w 	oryginale.	Przesiadka	
na	 łodzie,	półgodzinna	droga	do	hotelu	po-
łożonego	 niezwykle	 malowniczo	 na	 środku	
jeziora.	Czas	na	kolację,	nocleg.	

D�zień� 4.�Całodzienna	 wycieczka	 łodzią	 po	
jeziorze.	Zwiedzanie	klasztorów na wodzie 
(Klasztor	 Skaczącego	 Kota),	 wiosek, tar-
gów,	miejsc	które	skrywają	tysiące	stup	bę-
dących	spuścizną	dawnych	cywilizacji.	Wi-
dok	rybaków	wiosłujących	jedną	nogą,	pły-
wające	pola	na	których	uprawia	się	wszyst-

kie	 dostępne	 warzywa,	 morze	 hiacyntów	
zarastających	 wodne	 ścieżki	 mają	 szanse	
sprawić,	że	będzie	to	jeden	z najbardziej	nie-
zapomnianych	dni	wyprawy.	Czas	na	lunch	
w  restauracji	 na	 środku	 jeziora	 serwującej	
rybę	w stylu	Inle.	Wizyty	w wioskach	których	
mieszkańcy	specjalizują	się	w  różnych	 rze-
miosłach:	tkactwie,	(ewenementem	jest	wy-
korzystanie	nici	z kwiatu	lotosu	w tej	dziedzi-
nie),	wyrobach	w złocie	i srebrze,	produkcji	
papierosów	i cygar	przybliżą	nam	życie	co-
dzienne	na	 jeziorze.	Odwiedziny	u osławio-
nych	kobiet	-	żyraf.	Pod	wieczór	transfer	do	
hotelu	o zachodzie	słońca.	Nocleg.

D�zień� 5.� Wcześnie	 rano	 powrót	 do	 portu.	
Przejazd	 do	 jaskiń� Pindaya	 mieszczących	
około	8000	posągów	Buddy.	Czas	na	lunch,	
wizyta	na	targu	(możliwość	zakupu	lokalnych	
koronek	 i  przysmaków	 birmańskiej	 kuchni).	
Przejazd	 na	 lotnisko,	 popołudniowy	 przelot	
do	Mandalay,	transfer	do	hotelu,	czas	na	ko-
lację,	nocleg.

D�zień� 6.� Po	 śniadaniu	 przeprawa	 statkiem	
na	druga	stronę	rzeki	Irawadi,	celem	podró-
ży	jest	Mingun –	wioska,	w której	miała	po-
wstać	największa	stupa	świata,	projekt	pew-
nego	szalonego	króla	przerwany	trzęsieniem	
ziemi.	 Oglądanie	 największego	 bijącego	
dzwonu	na	świecie	i białej	stupy	w kształcie	
tortu	wybudowanej	przez	króla	Bodawpaya	
ku	czci	 jego	 zmarłej	 żony.	Powrót	do	Man-
dalay,	czas	na	 lunch.	Po	południu	Najwięk-
sza	 Księga	 Świata	 –świątynia� Khutodaw 
wybudowana	przez	króla	Mindon	-	Mina	na	
pamiątkę	V	synodu	buddyjskiego,	drewnia-

ny klasztor Shwenandaw	 -	 jedyny	 budy-
nek	ocalały	z zespołu	Pałacu	Królewskiego,	
arcydzieło	 sztuki	 snycerskiej,	 święty	 posąg	
Mahamuniego.	 Na	 zachód	 słońca	 przejazd	
w okolice	Amarapury	 i  spacer	 po	 najdłuż-
szym	na	świecie	moście	tekowym.	Czas	na	
kolację,	nocleg.

D�zień� 7.�Rejs	 statkiem	 z  Mandalay	 do	Ba-
gan.	Kalejdoskop	prowincjonalnych	pejzaży	
i  bajkowych	 ociekających	 złotem	 budowli,	
łodzie	i tratwy,	malownicze	wioski	i dziesiątki	
pagód,	 scenki	 rodzajowe	z  życia	najdalszej	
birmańskiej	 prowincji.	 W  trakcie	 podróży	
przewidziany	stop	w wiosce	Yandaboo,	któ-
rej	 mieszkańcy	 trudnią	 się	 garncarstwem.	
Fakultatywnie	 lunch	 na	 pokładzie.	 Wieczo-
rem	przypływamy	do	Bagan	-	miasta,	które	
w  czasach	 potęgi	 państwa	 birmańskiego	
mogło	poszczycić	się	kilkunastoma	tysiąca-
mi	pagód	a do	dnia	dzisiejszego	zostało	ich	
około	 kilku	 tysięcy.	 Transfer	 do	 hotelu.	 Po	
drodze	 obserwacja	 podświetlonych	 stup	 –	
starych	budowli	z których	słynie	Bagan.	Za-
kwaterowanie,	nocleg.

D�zień�8.�Bagan	–	jedyne	takie	miasto	na	zie-
mi,	dzisiaj	wioska	i…	tysiące	świątyń.	Shwe-
zigon na	 rozpoczęcie	 dnia,	 jedna	 z  pierw-
szych	powstała	na	tym	terenie,	wybudowana	
przez	 założyciela	 dynastii	 bagańskiej	 króla	
Anawrathe.	 Htilo Minlo	 świątynia	 będąca	
pamiątką	po	demokratycznym	królu	i noszą-
ca	 jego	 imię,	Wetkyi-In Gubyaukkyi	 jedna	
z nielicznych	udekorowana	przepięknymi	fre-
skami.	Ananda Paya	nazwana	tak	na	cześć	
ukochanego	 ucznia	 Buddy	 -	 najpiękniejsza	

BiRmA�-�KAmBODżA�

Rangun - jezioro Inle - Mandalay - Bagan - Phnom Penh - Siem Reap (Angkor Wat)
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ze	wszystkich.	Pora	lunchu	pozwoli	nam	na	
krótki	 odpoczynek	 nad	 rzeką.	 Po	 południu	
wizyta	w Manuha Paya	świątyni	wybudowa-
nej	przez	przebywającego	w niewoli	birmań-
skiej	króla	Monów,	odwiedziny	w najbardziej	
masywnej	 ze	 wszystkich,	 przypominającej	

kształtem	 piramidy	 egipskie–	 Dhammay-
angyi	oraz	najwyższej	z nich	–	Thabyinnyu.	
Obserwacja	lasu	pagód	w świetle	zachodzą-
cego	słońca	z ostatniego	poziomu	świątyni	
Shwesandaw.	 Fakultatywnie	 wyjście	 na	
przedstawienie	marionetek	połączone	z ko-
lacją,	nocleg	w hotelu.

D�zień�9.�Wycieczka	do	Mount Popa	-	świętej	
góry	natów,	duchów	opiekuńczych	żyjących	
według	Birmańczyków	w niemalże	każdym	
drzewie,	na	szczytach	gór	 i w strumykach.	
Po	 południu	 przejazd	 na	 lotnisko,	 przelot	
z Bagan	do	Yangonu.	Przylot	do	Rangunu,	
transfer	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 10� .	 Transfer	 na	 lotnisko,	 wylot	 do	
Phnom	 Penh	 w  Kambodży.	 Przylot	 do	
Phnom	 Pehn	 w  godzinach	 wieczornych.	
Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Odpo-
czynek	po	podróży,	rekonesans	okolic	Pała-
cu	Królewskiego	i spacer	promenadą,	czas	
na	kolację.	Dla	aktywnych	hotelowy	basen,	
masaże.	Nocleg.

D�zień� 11.	 Całodzienne	 zwiedzanie	 kambo-
dżańskiej	stolicy:	Pałac�Królewski,�Srebr-
na� Pagoda,� Pomnik� zwycięstwa,	 prze-
ciekawe	 Muzeum Narodowe	 zbudowane	
przez	Francuzów,	z niezwykłymi	pamiątkami	
z  czasów	 imperium	 Angkor Wat. Wizyta	
w Tuol Sleng	jednym	z więzień	z czasów	Pol	
Pota,	przejazd	na	pola	śmierci	-	jedno	z se-
tek	miejsc	gdzie	odkryto	masowe	groby.	Na	
pamiątkę	 zbudowano	 tu	 stupę	 składającą	
się	z ośmiu	tysięcy	czaszek	ludzkich…Chwi-
la	 zadumy	 nad	 narodem,	 który	w  czasach	
reżimu	 Pol	 Pota	 stracił	 jedną	 trzecią	 swo-
jego	 społeczeństwa	 w  ramach	 okrutnego	
eksperymentu.	Powrót	do	stolicy,	jeżeli	czas	
pozwoli	wizyta	na	lokalnym	bazarze,	kolacja,	
nocleg.	

D�zień�12.�Przejazd	z Phnom	Penh	do	Siem	

Reap.	Po	drodze	podglądanie	kambodżań-
skiej	prowincji	 i zwiedzanie	Świątyni�Beng�
Melea,	ukrytej	w dżungli.	Przyjazd	do	Siem	
Reap	w  godzinach	 wieczornych.	 Zakwate-
rowanie	w hotelu.	Odpoczynek	po	podróży,	
fakultatywnie	wypad	do	centrum	miasta	po-
łączony	z kolacją.	Nocleg	w Siem	Reap.

D�zień�13�-�14.�Dwa	dni	to	akurat	dość	czasu	
na	zwiedzanie	zagubionej	w dżungli	khmer-
skiej	 stolicy.	 Na	 obszarze	Angkor Thomu 
zbudowano	między	 IX	 a XIII	wiekiem	wiele	
hinduistycznych	i buddyjskich	świątyń,	które	
symbolizują	 kosmiczną	 górę	 Meru	 –	 ośro-
dek	władzy	i  jednocześnie	siedzibę	bogów,	
na	 czele	 z  gigantycznym	 Angkor Watem.	
Równie	 fascynujące	 są	 mniejsze	 świątynie	
(Bayon, Ta Phrom)	często	porośnięte	gęstą	
roślinnością	w  stylu	 Indiana	 Jones.	Hipno-
tyczne	 wrażenie	 wywierają	 dawne	 bramy	
miejskie	 z  wielkimi	 kamiennymi	 twarzami	
o namiętnych	ustach	i migdałowych	oczach.	
Największe	 jezioro	Kambodży	–	Tonle Sap 
umożliwi	 nam	 obserwacje	 życia	mieszkań-
ców,	głównie	Wietnamczyków,	którzy	przy-
byli	 tutaj	 w  poszukiwaniu	 lepszego	 życia.	
Maleńka	 położona	 na	 obrzeżach	 dawnego	
Królestwa	Angkoru	świątynia	Bantley Srey 
–	zwana	Świątynią	Kobiet	według	wielu	naj-
piękniejsza	 ze	 wszystkich,	 ma	 szanse	 za-
chwycić	kunsztem	wykonania	nawet	najbar-
dziej	wybredne	gusty.	Wieczorem	wizyta	na	
lokalnym	bazarze.	Czas	na	zakupy	i kolację.	
Noclegi	w Siem	Reap.	

D�zień�15.�Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko	
w  Siem	 Reap.	 Wylot	 do	 Warszawy	 przez	
dwa	porty	tranzytowe.

D�zień� 16.� Przylot	 do	 europejskiego	 portu	
tranzytowego,	 przesiadka	 na	 samolot	 do	
Polski.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie.

TERMINY:

* termin sylwestrowy dopłata 1 490 PLN + 150 USD

CENA: 
7 987�PLN�+�1580�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 987 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 580 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun 

- Heho - Mandalay; Bagan - Rangun - Phnom 
Penh; Siem Reap - Warszawa

-  zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami

-  śniadania na całej trasie
-  wizy
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, 

samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 180 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
-  zwyczajowe napiwki: 60 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)

28.12 - 12.01.2015*
15.01 - 30.01.2015
29.01 - 13.02.2015
13.02 - 28.02.2015

01.03 - 16.03.2015
15.10 - 30.10.2015
05.11 - 20.11.2015
28.12 - 12.01.2016*
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Dzień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	do	Rangunu	przez	dwa	porty	tranzytowe.

Dzień�2.�Przylot	do	Rangunu	–	obecnie	Yangonu	
w godzinach	popołudniowych.	Transfer	do	hotelu	
odpoczynek.	 Spacer	 po	 okolicy,	możliwość	 po-
smakowania	lokalnej	kuchni.	Nocleg	w Rangunie.

Dzień� 3.�Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 stolicy	 Birmy 
Rangunu.	 Rangun,	 mieszanka	 złotych	 pagód,	
angielskiej	architektury	kolonialnej.	Tak	wyglądał	
Bangkok,	 Sajgon	 czy	 Kalkuta	 pół	 wieku	 temu.	
Zwiedzanie	 zespołu	 świątynnego	 Shwegadon	 –	
jednej	z największych	stup	świata,	która	zaczaru-
je	nas	na	resztę	podróży tak	jak	kiedyś	Kiplinga:	
„This	is	Burma	and	it	will	be	quite	unlike	any	land	
you	 know	 about	 …”. 	 Posąg� leżącego� Buddy,	
spacer	po	centrum	miasta,	czas	na	lunch,	transfer	
na	lotnisko.	Przelot	do	Heho,	transfer	do	przystani	
na	 jeziorze.	 Po	 drodze	 stop	 na	 zwiedzanie	 jed-
nego	z najczęściej	utrwalanych	na	pocztówkach 
drewnianego klasztoru -	zachowanego	w ory-
ginale. Przesiadka	na	 łodzie,	półgodzinna	droga	
do	hotelu	położonego	niezwykle	malowniczo	na	
środku	jeziora.	Czas	na	kolację,	nocleg. 

D�zień�4.�Całodzienna	wycieczka	 łodzią	po	 jezio-
rze.	Zwiedzanie	klasztorów na wodzie	(klasztor	
Skaczącego	Kota),	wiosek, targów,	miejsc	które	
skrywają	tysiące	stup	będących	spuścizną	daw-
nych	 cywilizacji.	 Widok	 rybaków	 wiosłujących	
jedną	nogą,	pływające	pola	na	których	uprawia	
się	wszystkie	dostępne	warzywa,	morze	hiacyn-
tów	zarastających	wodne	ścieżki,	wodny	 raj	dla	
oczu	i dla	ducha.	Czas	na	lunch	w restauracji	na	
środku	jeziora	serwującej	rybę	w stylu	Inle.	Wizyty	
w wioskach	których	mieszkańcy	specjalizują	się	
w różnych	rzemiosłach	:	tkactwie	(ewenementem	
jest	wykorzystanie	nici	z kwiatu	lotosu	w tej	dzie-
dzinie),	wyrobach	w złocie	i srebrze,	produkcji	pa-
pierosów	i cygar.	Podglądanie	codziennego	życia	
mieszkańców.	Odwiedziny	u osławionych	kobiet	
żyraf.	Pod	wieczór	transfer	do	hotelu	o zachodzie	

słońca.	Nocleg.

Dzień� 5.� Wczesna	 pobudka,	 powrót	 do	 portu.	
Przejazd	do	jaskiń�Pindaya	mieszczących	około	
8000	 posągów	 Buddy.	Wizyta	 na	 targu	 (możli-
wość	 zakupu	 lokalnych	 koronek	 i  przysmaków	
birmańskiej	kuchni).	Czas	na	 lunch,	przejazd	na	
lotnisko,	popołudniowy	przelot	do	Mandalay	(ok.	
godz.	17).	W drodze	do	hotelu	możliwość	zakupu	
słynnej	Myanmar	whisky,	zakwaterowanie	w ho-
telu,	spacer	na	nadrzeczny	bulwar	przy	 Irawadi.	
Czas	na	lunch	na	wolnym	powietrzu	z widokiem	
na	majestatyczną	rzekę.	Powrót	do	hotelu,	noc-
leg.

Dzień� 6.	 Po	 śniadaniu	 przeprawa	 statkiem	 na	
drugą	 stronę	 rzeki	 Irawadi,	 celem	 podróży	 jest	
Mingun	 –	 wioska,	 w  której	 miała	 powstać	 naj-
większa	stupa	świata,	projekt	pewnego	szalone-
go	króla	przerwany	trzęsieniem	ziemi.	Oglądanie	
największego	bijącego	dzwonu	na	świecie	i białej	
stupy	w kształcie	tortu	wybudowanej	przez	króla	
Bodawpaya	ku	czci	jego	zmarłej	żony.	Powrót	do	
Mandalay,	 czas	na	 lunch.	Po	południu	Najwięk-
sza	Księga	Świata	-świątynia�Kuthodaw	wybu-
dowana	przez	króla	Mindon	Mina	na	pamiątkę	V	
synodu	buddyjskiego,	drewniany	klasztor Shwe-
nandaw	–	jedyny	budynek	ocalały	z zespołu	Pa-
łacu	Królewskiego,	arcydzieło	sztuki	snycerskiej,	
święty	posąg	Mahamuniego.	Na	 zachód	 słońca	
przejazd	w okolice	Amarapury	 i spacer	po	naj-
dłuższym	moście	tekowym.	Czas	na	kolację,	noc-
leg.	

Dzień� 7.� Rejs	 statkiem	 z  Mandalay	 do	 Bagan.	
Kalejdoskop	 prowincjonalnych	 pejzaży	 z  baj-
kowymi	 ociekającymi	 złotem	 budowlami,	 łodzie	
i  tratwy,	 malownicze	 wioski	 i  dziesiątki	 pagód,	
scenki	 rodzajowe	 z  życia	 najdalszej	 birmańskiej	
prowincji.	 W  trakcie	 podróży	 przewidziany	 stop	
w wiosce	Yandaboo,	 której	mieszkańcy	 trudnią	
się	garncarstwem.	Fakultatywnie	lunch	na	pokła-
dzie.	Wieczorem	przypłynięcie	do	Bagan	–	miasta	

które	 w  czasach	 potęgi	 państwa	 birmańskiego	
mogło	poszczycić	się	kilkunastoma	tysiącami	pa-
gód	a do	dnia	dzisiejszego	zostało	ich	około	kilku	
tysięcy.	Transfer	do	hotelu.	Po	drodze	obserwacja	
podświetlonych	stup	–	starych	budowli	z których	
słynie	Bagan.	Zakwaterowanie,	nocleg.	

Dzień�8.�Bagan	–	 jedyne	takie	miejsce	na	ziemi,	
dzisiaj	wioska	i…tysiące	świątyń,	Shwezigon	na	
rozpoczęcie	 dnia,	 jedna	 z  pierwszych	 powstała	
na	 tym	 terenie	 ,	wybudowana	przez	 założyciela	
dynastii	bagańskiej	króla	Anawrathe.	Htilo Minlo 
świątynia	będąca	pamiątką	po	demokratycznym	
królu	i nosząca	jego	imię,	Wetkyi-In Gubyaukkyi 
jedna	 z  nielicznych	 udekorowana	 przepięknymi	
freskami.	Ananda Paya	 nazwana	 tak	 na	 cześć	
ukochanego	 ucznia	 Buddy	 –	 najpiękniejsza	 ze	
wszystkich.	Czas	 na	 lunch	 nad	 rzeką.	 Po	 połu-
dniu	wizyta	w Manuha Paya	świątyni	wybudowa-
nej	przez	przebywającego	w niewoli	birmańskiej	
króla	Monów,	odwiedziny	w najbardziej	masyw-
nej	 ze	 wszystkich,	 przypominającej	 kształtem	
piramidy	 egipskie	 -	 Dhammayangyi	 oraz	 naj-
wyższej	z nich	Thabyinnyu.	Obserwacja	lasu	pa-
gód	w świetle	zachodzącego	słońca	z ostatniego	
poziomu	 świątyni	 Shwesandaw.	 Fakultatywnie	
wyjście	na	przedstawienie	marionetek	połączone	
z kolacją,	nocleg	w hotelu.

Dzień� 9.�Wycieczka	 do	 Mount Popa	 -	 świętej	
góry	natów,	duchów	opiekuńczych	żyjących	we-
dług	Birmańczyków	w niemalże	każdym	drzewie,	
na	szczytach	gór	i w strumykach.	Po	popołudniu	
przejazd	na	lotnisko,	wylot	do	stolicy	Birmy.	Przy-
lot	 do	 Rangunu	 w  godzinach	 wieczornych,	 za-
kwaterowanie,	czas	na	kolację	pod	 lampionami.	
Nocleg.	

Dzień� 10.� Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	
w  Rangunie.	 Wylot	 do	 Luang	 Phrabang	 przez	
jeden	 z  azjatyckich	 portów	 tranzytowych.	 Przy-
lot	 w  godz.	 późno-popołudniowych	 do	 Luang 

BIRMA - LAOS

Rangun - Inle Lake - Mandalay - Bagan - Mount Popa - Luang Phrabang - Vang Vieng - Vientiane - rejs ekskluzywną łodzią Wat Phu 



17www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

Phrabang	 –	 jednego	 z  najbardziej	 niezwykłych	
miast	 w  Azji	 południowo-wschodniej.	 Transfer	
do	 hotelu,	 zakwaterowanie	 a  następnie	 spacer	
po	mieście,	które	ma	szanse	zadziwić	kolorytem,	
bogactwem	 oferowanych	 towarów,	 strojami	 et-
nicznych	grup	przybywających	na	wieczorny	targ.	
Czas	na	kolację	w jednej	z 	restauracji	położonej	
nad	Mekongiem,	nocleg	w Luang	Prabang	–	mie-

ście	gdzie	co	druga	kamienica	znajduje	się	na	li-
ście	UNESCO.	

Dzień� 11.	 Wcześnie	 rano	 podglądanie	 procesji	
mnichów	 wędrujących	 ulicami	 Luang	 Prabang.	
Dla	 chętnych	 możliwość	 obdzielenia	 mnichów	
jałmużną,	 dla	 szczęściarzy	 spotkanie	 z  ostatnią	
księżniczką	 Laosu…Wizyta	 na	 porannym	 targu	
gdzie	serwowane	są	różne	przysmaki	z grilla.	Po-
wrót	do	hotelu	na	śniadanie.	Zwiedzanie		najważ-
niejszych	 świątyń:	 Świątynia� Vissunarad� (Wi-
sunalat),�Świątynia Wat Mai oraz Wat Aham. 
Następnie	 przejazd	 nad	 wodospad	 Khouang 
Si,	kąpiel	w krystalicznie	czystej	wodzie,	czas	na	
lunch	w pięknej	 scenerii	 parku	 krajobrazowego.	
W drodze	powrotnej	zwiedzanie	okolicznych	wio-
sek Hmongów	i innych	grup	etnicznych.	Powrót	
do	miasta,	 oddanie	 się	 przyjemności	 spacerów	
po	zaułkach,	dla	zakupoholików	–	niezliczone	ga-
lerie,	dla	smakoszy	ciąg	dalszy	odkrywania	nie-
spodzianek	 kuchni	 laotańskiej.	Nocleg	w Luang	
Prabang.	

Dzień�12.	Śniadanie.	Wizyta	w najpiękniejszej	ze	
świątyń	Wat Xieng Hong	 oraz	 w Pałacu� Kró-
lewskim.	 Następnie	 przejażdżka	 na	 grzbietach	
słoni	po	malowniczych	okolicach	Luang	Prabang.	
Powrót	 do	 miasta,	 czas	 na	 lunch	 -	 koniecznie	
z  sałatką	 z  kwiatów	 lotosu.	 Po	 południu	 wizyta	
w  Świątyni� Santi� Chedi	 na	 obrzeżach	 miasta	
i wiosce	tkaczy.	Wieczorem	czas	na	korzystanie	
z licznych	uroków	Luang	Prabang	.	Nocleg.	

Dzień� 13.�Po	 śniadaniu	 przejazd	 przez	 urokliwe	
górzyste	 tereny	w kierunku	Vang Vieng.	Podzi-
wianie	 formacji	 krasowych,	 przystanki	 i  krótkie	
spacery	przez	małe	wioski	zamieszkałe	przez	lud-
ność	LAO	-	niezwykła	okazja	do	podejrzenia	życia	
mieszkańców,	nienawykłych	do	kontaktu	z  tury-
stą.	Pod	wieczór	przyjazd	do	Vang	Vieng.	Spacer	
po	okolicy,	czas	na	kolacje.	Nocleg	w Vang	Vieng.

Dzień� 14.� Przejazd	 do	 północnej	 części	 Vang	
Vieng.	Zwiedzanie	 jaskini	Tham Xang	 (tzw.	 ja-
skini	słonia),	wizyta	w jaskini	Tham Hoi	 (jaskini	
ślimaka)	-	możliwość	kąpieli.	Kontynuacja	zwie-
dzania	 najpiękniejszej	 z  jaskiń	 –	 Tham Loup 
(głębokiej	 jaskini).	 Ostatnia	 na	 trasie	 to	 Tham 
Nam	 (wodna	 jaskinia),	dla	chętnych	możliwość	
zażycia	sportu,	z którego	słynie	to	prowincjonal-
ne	miasteczko	–	tubingu	(pływanie	na	oponach).	
Opcja	ta	dostępna	przy	odpowiednim	poziomie	
wody.	Powrót	do	hotelu	i nocleg	w Vang	Vieng.

Dzień� 15.�Po	 śniadaniu	 spacer	 do	 jaskini	Jong. 
Przejazd	do	stolicy	Laosu	-	Vientiane	z krótkim	
postojem	w wioskach	Hmong	i Sa Paper.	Przy-
jazd	 do	 Vientiane,	 zwiedzanie	 najpiękniejszych	
ocalałych	po	pogromach	Tajów	 -	świątyń:�Wat�
Sisaket, Wat Ho Prakeo. Transfer	 do	 hotelu,	
zakwaterowanie,	czas	na	lunch.	Po	południu	wi-
zyta	u podnóża	królewskiej	stupy Luang – sym-
bolu	 Laosu.	Wejście	 na� Patuxai,� laotański� łuk�
triumfalny	pełniący	funkcję	punktu	widokowego.	
Wieczorem	spacer	nad	Mekongiem,	obserwacja	
panoramy	 przygranicznego	 miasta	 Tajlandii	 na	
drugim	 brzegu	 rzeki.	Wizyta	 na	 lokalnym	 targu,	
czas	na	kolację,	nocleg.	

D ZIEń�16.� (wt,�czw,�sob)�Wcześnie	 rano	 trans-
fer	na	 lotnisko	 i przelot	do	Pakse.	Po	przylocie	
transfer	do	domu	kawy	–	Sinouk.	Około	godziny	
09:30	–	10:00	transfer	do	przystani	i zaokrętowa-
nie	na	statku.	Rejs	do	Champassak,	 lunch	na	
pokładzie.	 Zwiedzanie	 ruin Wat Phu	 –	 pocho-
dzącego	z X	wieku	kompleksu	świątyń,	który	dla	
Laotańczyków	ma	takie	znaczenie	jak	dla	Kme-
rów	-	Angkor	Wat,	zwiedzanie	muzeum,	spacer	
do	 najwyższej	 świątyni	 kompleksu,	 powrót	 na	
statek.	Kolacja	o zachodzie	słońca	na	pokładzie	
,	nocleg.

D�zień�17.�Śniadanie	na	 łodzi	 i kontynuacja	 rejsu	
do	zapomnianej	przez	Boga	i ludzi	miejscowości	
Huei Thamo. Krótki	marsz	do	ukrytej	w dżungli	–	
świątyni	Oum Moung. Powrót	na	statek,	 lunch.	
Dalszy	rejs	pośród	archipelagu 4000 wysp.	Po	
południu	wizyta	w wiosce	Ban Dua Tae,	gdzie	
czas	zatrzymał	się	i dokąd	nie	dotarła	jeszcze	za-
raza	masowej	turystyki.	Bratanie	się	z mieszkań-
cami	wioski	na	 różne	sposoby.	Powrót	na	 łódź.	
Kolacja	i nocleg	.

D�zień�18.�Śniadanie	na	pokładzie,	wizyta	w wio-
sce	Ban Dong Veuthong.	 Przesiadka	 na	małą	
łódkę,	opływanie	licznych,	małych	wysepek	roz-
rzuconych	na	Mekongu.	Na	wyspie	Done	Khong	
zwiedzanie	 starej	 francuskiej	 linii	 kolejowej.	
Lunch	w wiosce	Xieng Di. Po	południu	przejazd	
blisko	 granicy	 kambodżańskiej	 nad	wodospad 
Khoe Phapheng,	 nazywany	 „Niagarą	 Wscho-
du”.	Powrót	do	Pakse,	zakwaterowanie	w hotelu,	
nocleg.

D�zień�19.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	i wylot	
przez	azjatycki	port	tranzytowy	do	Europy.

D�zień�20.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzy-
towego,	przesiadka	na	samolot	lecący	do	Polski.	
Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie. 

TERMINY:

CENA: 
7�987�PLN�+�2�380�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 987 PLN + 1 300 USD x kurs sprzedaży PKO 
S.A. płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 080 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Rangun; Pakse - 

Warszawa
-  przeloty wewnętrzne Rangun - Heho - Mandalay; 

Bagan - Rangun - Luang Phrabang; Vientiane - 
Pakse

-  zakwaterowanie w hotelach 3*** , pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami; podczas rejsu łodzią Wat Phu, 
2-osobowe kabiny

-  śniadania na całej trasie, podczas rejsu po rzece 
Mekong FB 

-  wizy
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, 

samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opieka pilota-przewodnika polskojęzycznego na 

całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 120 USD
-  zwyczajowe napiwki: ok. 80 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego w hotelach: 

720 USD (dopłata do kabiny 1-os. 230 USD)

UWAGA:�Wskazana�ochrona�przeciwmala-
ryczna 

23.01 - 11.02.2015
06.03 - 25.03.2015

09.11 - 28.11.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Birmy	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień� 2.� Przylot	 do	 Rangunu	 –	 obecnie	 Yangonu	
w godzinach	wieczornych.	Transfer	do	hotelu.	Możli-
wość	spaceru	po	okolicy	i posmakowania	miejscowej	
kuchni.	Nocleg	w Rangunie.

D�zień�3.�Prawdziwa	przygoda	w 	najbardziej	fascynu-
jącym	 kraju	 Azji	 południowo-wschodniej.	 	 Rangun,	
mieszanka	 złotych	 pagód	 i  angielskiej	 architektury	
kolonialnej.	 Tak	wyglądał	 Bangkok,	 Sajgon	 czy	Kal-
kuta	pół	wieku	temu.	Zwiedzanie	zespołu	świątynne-
go Shwedagon	-	jednej	z największych	stup	świata,	
która	zaczaruje	nas	na	resztę	podróży	tak	jak	kiedyś	
Kiplinga:	„	This	is	Burma	and	it	will	be	quite	unlike	any	
land	 you	 know	 about…”	 Posąg� leżącego� Buddy,	
spacer	po	centrum	miasta,	czas	na	lunch,	transfer	na	
lotnisko.	Przelot	do	Heho	 .	Transfer	do	przystani	na	
jeziorze.	Po	drodze	stop	na	zwiedzanie	jednego	z naj-
częściej	 utrwalanych	 na	 pocztówkach	 drewnianego	
klasztoru	 -	 zachowanego	 w  	 oryginale.	 Przesiadka	
na	 łodzie,	 półgodzinna	droga	do	hotelu	położonego	
niezwykle	malowniczo	na	środku	jeziora.	Czas	na	ko-
lację,	nocleg.	

D�zień� 4.� Całodzienna	 wycieczka	 łodzią	 po	 jeziorze.	
Zwiedzanie	klasztorów na wodzie	(	Klasztor	Skaczą-
cego	Kota),	wiosek, targów,	miejsc	 które	 skrywają	
tysiące	stup	będących	spuścizną	dawnych	cywilizacji.	
Widok	rybaków	wiosłujących	 jedną	nogą,	pływające	
pola	na	których	uprawia	się	wszystkie	dostępne	wa-
rzywa,	morze	hiacyntów	zarastających	wodne	ścieżki	
mają	szanse	sprawić,	że	będzie	to	jeden	z najbardziej	
niezapomnianych	dni	wyprawy.	Czas	na	lunch	w re-
stauracji	 na	 środku	 jeziora	 serwującej	 rybę	 w  stylu	

Inle.	Wizyty	 w  wioskach	 których	mieszkań-

cy	specjalizują	 się	w  różnych	 rzemiosłach:	 tkactwie,	
(ewenementem	jest	wykorzystanie	nici	z kwiatu	lotosu	
w tej	dziedzinie),	wyrobach	w złocie	i srebrze,	produk-
cji	papierosów	i cygar	przybliżą	nam	życie	codzienne	
na	jeziorze.	Odwiedziny	u osławionych	kobiet	-	żyraf.	
Pod	wieczór	 transfer	 do	hotelu	 o  zachodzie	 słońca.	
Nocleg.

D�zień�5.�Wcześnie	rano	powrót	do	portu.	Przejazd	do	
jaskiń�Pindaya	mieszczących	około	8000	posągów	
Buddy.	 Czas	 na	 lunch,	 wizyta	 na	 targu	 (możliwość	
zakupu	lokalnych	koronek	i przysmaków	birmańskiej	
kuchni).	 Przejazd	 na	 lotnisko,	 popołudniowy	 przelot	
do	Mandalay,	transfer	do	hotelu,	czas	na	kolację,	noc-
leg.

D�zień� 6.� Po	 śniadaniu	 przeprawa	 statkiem	 na	 dru-
ga	stronę	 rzeki	 Irawadi,	celem	podróży	 jest	Mingun 
–	wioska,	w  której	miała	 powstać	 największa	 stupa	
świata,	projekt	pewnego	szalonego	króla	przerwany	
trzęsieniem	 ziemi.	 Oglądanie	 największego	 bijące-
go	dzwonu	na	świecie	i białej	stupy	w kształcie	tortu	
wybudowanej	 przez	 króla	 Bodawpaya	 ku	 czci	 jego	
zmarłej	żony.	Powrót	do	Mandalay,	czas	na	lunch.	Po	
południu	Największa	Księga	Świata	–świątynia�Khu-
todaw	 wybudowana	 przez	 króla	Mindon	 -	Mina	 na	
pamiątkę	V	synodu	buddyjskiego,	drewniany klasz-
tor Shwenandaw	-	jedyny	budynek	ocalały	z zespołu	
Pałacu	 Królewskiego,	 arcydzieło	 sztuki	 snycerskiej,	
święty	posąg	Mahamuniego.	Na	zachód	słońca	prze-
jazd	w okolice	Amarapury	 i spacer	po	najdłuższym	
na	świecie	moście	tekowym.	Czas	na	kolację,	nocleg.

D�zień�7.�Rejs	statkiem	z Mandalay	do	Bagan.	Kalej-
doskop	prowincjonalnych	pejzaży	 i bajkowych	ocie-
kających	złotem	budowli,	łodzie	i tratwy,	malownicze	
wioski	 i  dziesiątki	 pagód,	 scenki	 rodzajowe	 z  życia	

najdalszej	 birmańskiej	 prowincji.	 W  trakcie	 podróży	
przewidziany	stop	w wiosce	Yandaboo,	której	miesz-
kańcy	trudnią	się	garncarstwem.	Fakultatywnie	lunch	
na	 pokładzie.	 Wieczorem	 przypływamy	 do	 Bagan	
-	 miasta,	 które	 w  czasach	 potęgi	 państwa	 birmań-
skiego	mogło	poszczycić	się	kilkunastoma	tysiącami	
pagód	a do	dnia	dzisiejszego	zostało	ich	około	kilku	
tysięcy.	 Transfer	 do	 hotelu.	 Po	 drodze	 obserwacja	
podświetlonych	stup	–	starych	budowli	z których	sły-
nie	Bagan.	Zakwaterowanie,	nocleg.

D�zień�8.�Bagan	–	jedyne	takie	miasto	na	ziemi,	dzisiaj	
wioska	i…	tysiące	świątyń.	Shwezigon na	rozpoczę-
cie	dnia,	jedna	z pierwszych	powstała	na	tym	terenie,	
wybudowana	 przez	 założyciela	 dynastii	 bagańskiej	
króla	 Anawrathe.	Htilo Minlo	 świątynia	 będąca	 pa-
miątką	po	demokratycznym	królu	i nosząca	jego	imię,	
Wetkyi-In Gubyaukkyi	jedna	z nielicznych	udekoro-
wana	przepięknymi	freskami.	Ananda Paya	nazwana	
tak	na	cześć	ukochanego	ucznia	Buddy	-	najpiękniej-
sza	ze	wszystkich.	Pora	lunchu	pozwoli	nam	na	krótki	
odpoczynek	nad	rzeką.	Po	południu	wizyta	w Manu-
ha Paya	świątyni	wybudowanej	przez	przebywające-
go	 w  niewoli	 birmańskiej	 króla	 Monów,	 odwiedziny	
w najbardziej	masywnej	ze	wszystkich,	przypomina-
jącej	 kształtem	 piramidy	 egipskie–	Dhammayangyi 
oraz	 najwyższej	 z  nich	 –	 Thabyinnyu.	 Obserwacja	
lasu	pagód	w świetle	zachodzącego	słońca	z ostat-
niego	 poziomu	 świątyni	 Shwesandaw.	 Fakultatyw-
nie	wyjście	na	przedstawienie	marionetek	połączone	
z kolacją,	nocleg	w hotelu.

D�zień�9.�Wycieczka	do	Mount Popa	-	świętej	góry	na-
tów,	duchów	opiekuńczych	żyjących	według	Birmań-
czyków	 w  niemalże	 każdym	 drzewie,	 na	 szczytach	
gór	i w strumykach.	Po	południu	przejazd	na	lotnisko,	

BiRmA�-�KAmBODżA�-�WieTNAm�-�LAOS
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przelot	 z  Bagan	 do	 Yangonu.	 Przylot	 do	 Rangunu,	
transfer	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�10.�Transfer	na	lotnisko,	wylot	do	Phnom	Penh	
w Kambodży.	Przylot	do	Phnom	Pehn	w godzinach	
wieczornych.	 Transfer	 do	 hotelu,	 zakwaterowanie.	
Odpoczynek	 po	 podróży,	 rekonesans	 okolic	 Pałacu	
Królewskiego	 i  spacer	 promenadą,	 czas	 na	 kolację.	
Dla	aktywnych	hotelowy	basen,	masaże.	Nocleg.

D�zień� 11.	 Całodzienne	 zwiedzanie	 kambodżańskiej	
stolicy:	Pałac�Królewski,�Srebrna�Pagoda,�Pomnik�
zwycięstwa,	przeciekawe	Muzeum Narodowe	zbu-
dowane	 przez	 Francuzów,	 z  niezwykłymi	 pamiątka-
mi	z czasów	 imperium	Angkor Wat. Wizyta	w Tuol 
Sleng	jednym	z więzień	z czasów	Pol	Pota,	przejazd	
na	pola	śmierci	 -	 jedno	z setek	miejsc	gdzie	odkry-
to	masowe	groby.	Na	pamiątkę	zbudowano	tu	stupę	
składającą	 się	 z  ośmiu	 tysięcy	 czaszek	 ludzkich…
Chwila	zadumy	nad	narodem,	który	w czasach	reżimu	
Pol	Pota	stracił	jedną	trzecią	swojego	społeczeństwa	
w  ramach	okrutnego	eksperymentu.	Powrót	do	sto-
licy,	 jeżeli	czas	pozwoli	wizyta	na	 lokalnym	bazarze,	
kolacja,	nocleg.	

D�zień� 12.� Przejazd	 z  Phnom	 Penh	 do	 Siem	 Reap.	
Po	 drodze	 podglądanie	 kambodżańskiej	 prowincji	
i zwiedzanie	Świątyni�Beng�melea,	ukrytej	w dżun-
gli.	Przyjazd	do	Siem	Reap	w godzinach	wieczornych.	
Zakwaterowanie	w hotelu.	Odpoczynek	po	podróży,	
fakultatywnie	 wypad	 do	 centrum	 miasta	 połączony	
z kolacją.	Nocleg	w Siem	Reap.

D�zień�13�-�14.�Dwa	dni	to	akurat	dość	czasu	na	zwie-
dzanie	 zagubionej	 w  dżungli	 khmerskiej	 stolicy.	 Na	
obszarze	Angkor Thomu	zbudowano	między	IX	a XIII	
wiekiem	wiele	hinduistycznych	i buddyjskich	świątyń,	
które	 symbolizują	 kosmiczną	 górę	 Meru	 –	 ośrodek	
władzy	i jednocześnie	siedzibę	bogów,	na	czele	z gi-
gantycznym	Angkor Watem.	Równie	fascynujące	są	
mniejsze	świątynie	 (Bayon, Ta Phrom)	często	poro-
śnięte	gęstą	roślinnością	w stylu	Indiana	Jones.	Hip-
notyczne	wrażenie	wywierają	dawne	bramy	miejskie	
z wielkimi	kamiennymi	twarzami	o namiętnych	ustach	

i migdałowych	oczach.	Największe	jezioro	Kambodży	
– Tonle Sap	umożliwi	nam	obserwacje	życia	miesz-
kańców,	głównie	Wietnamczyków,	którzy	przybyli	tu-
taj	w poszukiwaniu	lepszego	życia.	Maleńka	położona	
na	obrzeżach	dawnego	Królestwa	Angkoru	świątynia	
Bantley Srey	–	zwana	Świątynią	Kobiet	według	wielu	
najpiękniejsza	 ze	wszystkich,	ma	 szanse	 zachwycić	
kunsztem	wykonania	nawet	najbardziej	wybredne	gu-
sty.	Wieczorem	wizyta	na	lokalnym	bazarze.	Czas	na	
zakupy	i kolację.	Noclegi	w Siem	Reap.	

D�zień� 15.�Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	 w  Siem	
Reap.	Wylot	do	Ho	Chi	Minh	(Sajgonu).	Przylot	do	Saj-
gonu. Po	przylocie (w	zależności	od	rozkładu	lotów) 
wizyta	 w  	Pałacu� Ponownego� zjednoczenia,	 ka-
tedrze�Notre�Dame�i w budynku�Poczty�Głównej.	
Czas	na	lunch	w lokalnej	restauracji,	jako	zapowiedź	
smaków	 kulinarnych,	 które	 będą	 towarzyszyć	 nam	
przez	czas	pobytu	w Indochinach.	Po	lunchu	spacer	
po	najbardziej	prestiżowych	ulicach	Sajgonu	między	
innymi	Dong	Khoi	przy	której	położony	jest	stary	ra-
tusz,	 gmach	 opery	 i  słynny	 hotel	 D	 Villle.	 Późnym	
popołudniem	możliwość	odwiedzenia	jednego	z naj-
większych	bazarów	w Sajgonie	–	marketu	Ben	Thanh.	
Wieczorem	kolacja	na	pokładzie	restauracji	pływają-
cej	po	rzece	Sai-Gon.	Nocleg.

D�zień�16.�Śniadanie.	Wyjazd	z Sajgonu	(Ho	Chi	Minh)	
do	Ben Tre.	Po	drodze	rejs	rzeką	Mekong,	który	bę-
dziemy	wspominać	jeszcze	wiele	razy...	To	właśnie	tu,	
na	wąskich	 kanałach	 komunikacyjnych	 zarośniętych	
gęstą	roślinnością	nadbrzeżną,	znajduje	się	„pływają-
cy	targ”	przyciągający	miejscową	ludność.	Będziemy	
również	świadkami	wytwarzania	rękodzieł	z owoców	
kokosa	Dla	 chętnych	możliwość	 przejażdżki	wozem	
konnym	 dookoła	 wioski,	 aby	 podpatrzeć	 codzienne	
zajęcia	mieszkańców.	Wizyta	w ogrodzie	owocowym,	
czas	na	degustacje	herbaty	 z  lokalnym	miodem	 lub	
wina.	Lunch	na	wyspie.	Wieczorem	powrót	do	Ho	Chi	
Minh	na	nocleg.

D�zień�17.�Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko	i przelot	z Ho	
Chi	Minh	do	Danang.	 Przylot,	 zwiedzanie	Muzeum 
Sztuki Cham	po	czym	przejazd	do	Hoi An.	Po	dro-
dze	 przystanek	 w  Górach Marmurowych.	 Wizyta	
w  jaskiniach	gdzie	w czasie	wojny	ukrywali	 się	par-
tyzanci	 i które	są	 jednocześnie	miejscem	kultu	bud-
dyjskiego.	Dalsza	jazda	do	Hoi	An	–	najpiękniejszego	
miasta	środkowego	Wietnamu.	Miasto	-	perełka,	oca-
lone	od	wyburzenia	przez	naszego	rodaka	Kazimierza	
Kwiatkowskiego.	Przyjazd	w godz.	wczesno-popołu-
dniowych,	zakwaterowanie,	czas	na	 lunch,	po	czym	
zwiedzanie	centrum	miasta:	most�Japoński	 łączący	
dawną	 dzielnicę	 chińską	 z  dzielnicą	 japońską,	Sala 
zebrań�Phuoc�Kien	i pokryte	patyną	wieków	wielo-
pokoleniowe	domy.	Po	zapadnięciu	zmroku	wieczor-
ne	podglądanie	magicznej	atmosfery	miasta	w migo-
tliwym	świetle	lampionów.	Będzie	to	jedno	z tych	nie-
zapomnianych	miejsc,	 które	 najbardziej	 utkwi	 swoją	
urodą,	czarem	i niepowtarzalnością	w naszej	pamięci.	

D�zień�18.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Hue	-	byłej	stolicy	
Wietnamu.	Niezwykle	malownicza	droga	mandarynów	
wiodąca	 przez	 góry.	 Po	 drodze	 zwiedzanie	 dwóch	
grobowców	cesarzy:	Tu�Duca�i Khai�Dina�B�-	budo-
wanych	na	wzór	grobowców	cesarzy	z dynastii	Ming,	
niektóre	z nich	bardziej	przypominają	letnie	rezydencje	
niż	miejsca	pochówku.	Przyjazd	do	Hue	w godz.	popo-
łudniowych.	Wycieczka	łodziami	po	rzece	Perfumowej	
do	stóp	najstarszej	pagody	Hue Thien Mu.	Następnie	
przejazd	do	zakazanego�miasta� i Cytadeli – mimo 
ogromu	 zniszczeń	 zachowane	 fragmenty	 dają	 wy-
obrażenie	o niegdysiejszej	świetności	budowli.	Kolacja	
w iście	królewskim	stylu	przy	akompaniamencie	muzy-
ki	dworskiej.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�19.	Transfer	na	 lotnisko, przelot	z Hue	do	Ha-
noi.	Wizyta	w muzeum�etnograficznym,	odwiedziny	
w Świątyni� Literatury	miejscu,	 które	 było	 zarazem	
pierwszym	uniwersytetem	kraju.	Lunch.	Po	południu	
przejażdżka	rikszami	po	starym	mieście,	odkrywanie	
urokliwych	zaułków	cechowych	uliczek	i architektury	
domów	korytarzowych.	Świątynia�Ngoc�Son�i Jezio-
ro Zwróconego Miecza,	spacer	po	najstarszej	części	
Hanoi,	czas	na	kolację,	powrót	do	hotelu,	nocleg.	

D�zień�20.�Czas	na	zwiedzanie	najważniejszej	pagody	
kraju	 a  zarazem	 jednej	 z  najstarszych	 Tran Quock 
położonej	nad	Jeziorem	Zachodnim.	Wizyta	w mau-

zoleum Ho Chi Minha,	plac Ba Din,	na	którym	wy-
głoszona	 została	 deklaracja	 niepodległości,	 pałac�
prezydencki	będący	onegdaj	siedzibą	gubernatora,	
stary dom Ho Chi Minha	 -	dom	 i  ostatnie	miejsce	
jego	zamieszkania	-	dom na palach oraz Pagoda na 
Na Jednej Kolumnie.	Przejazd	w kierunku	zatoki	Ha	
Long	(około	4	godz.)	z krótkim	postojem	w mieście	Hai	
Duong	 połączonym	 z wizytą	w  zakładzie	 rękodzieła	
artystycznego	 .	 Po	 dotarciu	 do	 zatoki	 zaokrętowa-
nie	na	statku.	Rejs	po	zatoce,	z oddali	wynurzają	się	
pierwsze	fantastyczne	formacje	skalne	.	Lunch,	kola-
cja	na	pokładzie,	nocleg.

D�zień� 21.�Wizyta	 w  najpiękniejszej	 a  zarazem	 naj-
większej	 jaskini	 w  zatoce	 -	 jaskini	 niespodzianek	
Sung Sot.	Zwiedzanie	jaskini	a następnie	dalszy	rejs	
między	 ostańcami	 skalnymi.	 Przesiadka	 na	 kajaki.	
Obserwacja	 jednego	z najpiękniejszych	krajobrazów	
świata	z pokładu	kajaka.	Opływanie	mikroskopijnych	
wysepek,	meandrowanie	w skomplikowanym	labiryn-
cie	skał,	odkrywanie	jaskiń,	sesja	zdjęciowa	na	wiele	
sposobów.	Kolacja	a po	niej	wieczorek	taneczny	lub…
nocne	łowienie	kalmarów.	Nocleg.																																								

D�zień� 22� Kolejny	 dzień	 przyrodniczo-krajoznawczej	
uczty.	Wyspa Titowa,	punkt	widokowy,	kolejna	sesja	
zdjęciowa.	Rejs	powrotny,	koniec	krajoznawczej	uczty	
dla	oczu	w zatoce	Ha	Long,	za	 to	mała	pożegnalna	
uczta	dla	ciała	na	statku.	Przypłynięcie	około	południa	
do	portu,	 przesiadka	do	 autobusu.	Droga	powrotna	
do	Hanoi.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Wieczorem	wizy-
ta	w teatrze,	nietypowym,	jedynym	w swoim	rodzaju,	
teatrze	kukiełek	na	wodzie.	Nocleg.

D�zień�23.�Poranny	przelot	z Luang	Phrabang	do	Vien-
tian.	Zwiedzanie	stolicy	Laosu:	Wat Sisaket,	Wat Ho 
Phrakeo –	najważniejsze	świątynie	-	jedna	z nich	była	
onegdaj	domem	Szmaragdowego	Buddy.	Odwiedzi-
ny	stupy	Luang	-	symbolu	Laosu.	Wejście	na	Patu-
xai,	 laotański	 łuk	 triumfalny	pełniący	 funkcję	punktu	
widokowego.	Zakwaterowanie	w hotelu,	lunch,	krótki	
odpoczynek	i popołudniowy	spacer	nad	Mekongiem,	
obserwacja	 panoramy	 przygranicznego	 miasta	 Taj-
landii	 na	 drugim	 brzegu	 rzeki.	 	 Wizyta	 na	 lokalnym	
targu,	czas	na	kolację,	nocleg.

D�zień� 24.� Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	 i  wylot	
z  Vientiane	 do	Luang Phrabang.	Miasta,	 które	mo-
głoby	 pretendować	 do	 miana	 jednego	 z  najbardziej	
urokliwych	miast	 świata.	 Przylot	 około	 południa,	 za-
kwaterowanie	 w  hotelu,	 czas	 na	 lunch.	 Po	 południu		
zwiedzanie	Luang	Phrabang:	Świątynia�Vissunarad�
(Wisunalat),� Świątynia Wat Mai oraz Wat Aham. 
Zachód	 słońca,	 panorama	miasta	podziwiana	 z  per-
spektywy	Wzgórza Phoussy	a później	zejście	w dół	
na	lokalny	targ	gdzie	grupy	etniczne	prezentują	swoje	
wyroby.	Czas	na	kolacje	i zakupy,	nocleg.		

D�zień� 25.�Wcześnie	 rano	 podglądanie	 procesji	 mni-
chów	wędrujących	ulicami	Luang	Prabang.	Dla	chęt-
nych	 możliwość	 obdzielenia	 mnichów	 jałmużną,	 dla	
szczęściarzy	spotkanie	z ostatnią	księżniczką	Laosu…	
Wizyta	na	porannym	 targu	gdzie	 serwowane	są	 róż-
ne	przysmaki	z grilla.	Powrót	do	hotelu	na	śniadanie.	
Wyprawa	łodzią�po�mekongu�do	świętych	jaskiń Pak 
Ou gromadzących	tysiące	statuetek	Buddy.	Po	drodze	
stop	w wiosce	whisky	 -	możliwość	degustacji. Czas	
wolny	na	lunch	koniecznie	z sałatką	z kwiatów	lotosu.	
Po	południu	wizyta	w Świątyni�Santi�Chedi�na	obrze-
żach	miasta	i wiosce	tkaczy.	Wieczorem	czas	na	ko-
rzystanie	z licznych	uroków	Luang	Phrabang.	Nocleg.

D�zień�26.�Śniadanie.	Wizyta	w Pałacu�Królewskim.	
Przejazd	nad	wodospad	Khouang Si,	 kąpiel	w kry-
stalicznie	 czystej	 wodzie,	 czas	 na	 lunch	 w  pięknej	
scenerii	parku	krajobrazowego.	W drodze	powrotnej	
zwiedzanie	 okolicznych	wiosek Hmongów	 i  innych	
grup	etnicznych.	Powrót	do	miasta,	oddanie	się	przy-
jemności	spacerów	po	zaułkach,	dla	zakupoholików	
–	 niezliczone	 galerie,	 dla	 smakoszy	 ciąg	 dalszy	 od-
krywania	 niespodzianek	 kuchni	 laotańskiej.	 Nocleg	
w Luang	Phrabang.

D�zień�27.�Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko	w Luang	
Phrabang.	Wylot	do	Warszawy	przez	dwa	porty	tran-
zytowe.

D�zień�28�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go,	przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie.

TERMINY:

CENA: 
9�950�PLN�+�2�890�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9 950 PLN + 1 490 USD x kurs sprzedaży 
PKO S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 400 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Rangun; Rangun 

- Heho - Mandalay; Bagan - Rangun - Phnom 
Penh; Siem Reap - Ho Chi Minh - Danang; Hue 
- Hanoi - Vientiane - Luang Phrabang; Luang 
Phrabang - Warszawa

-  zakwaterowanie: hotele 3***/4****, pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami

-  śniadania na całej trasie, dodatkowo dzień 15, 
18 - kolacja, dzień 16 - obiad; podczas rejsu po 
Zatoce Halong - 3 posiłki dziennie

-  wizy
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź, 

samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 330 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 850 USD
-  zwyczajowe napiwki: 100 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)

UWAGA:�Wskazana�ochrona�przeciwmala-
ryczna 

29.01 - 25.02.2015 05.11 - 02.12.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Birmy	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień� 2.� Przylot	 do	 Rangunu	 w  godzinach	 popołu-
dniowych.	 Transfer	 do	 hotelu,	 odpoczynek.	 Spacer	
po	okolicy,	możliwość	posmakowania	lokalnej	kuchni.	
Nocleg	w Rangunie.

D�zień� 3.� Rozpoczynamy	 przygodę	 z  najbardziej	 fa-
scynującym	 krajem	 Azji	 południowo-wschodniej.	
Rangun,	mieszanka	złotych	pagód,	angielskiej	archi-
tektury	kolonialnej.	Tak	wyglądał	Bangkok,	Sajgon	czy	
Kalkuta	pół	wieku	temu.	Zwiedzanie	zespołu	świątyn-
nego	Shwedagon –jednej	z największych	stup	świa-
ta,	która	zaczaruje	nas	na	resztę	podróży	tak	jak	kie-
dyś	Kiplinga:	„This	is	Burma	and	it	will	be	quite	unlike	
any	land	you	know	about…”	Posąg�leżącego�Buddy,	
spacer	po	centrum	miasta,	czas	na	lunch,	transfer	na	
lotnisko.	Przelot	do	Heho,	dwugodzinny	przejazd	au-
tobusem	do	Kalaw.	Nocleg.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	spacer	po	Kalaw,	które	szczyci	
się	 jednym	z najpiękniejszych	zespołów	architektury	
kolonialnej	w Birmie.	Następnie	przejście	do	wioski 
Pein Ne Bin	zamieszkiwanej	przez	plemiona	Palaung.	
Wczesnym	popołudniem	wizyta	w klasztorach:	The-
indaung, Aung Chan Tha Phayar, Shweohnhim Pa-
hayar	i zwiedzanie	jaskiń.	Nocleg	w Kalaw.

D�zień�5.�Przejazd	malowniczą	drogą	przez	rejon	nazy-
wany	Birmańską	Szwajcarią	z Kalaw	nad	Jezioro Inle.	
Po	drodze	stop	w miejscowości	Pindaya,	zwiedzanie	
jaskiń	 mieszczących	 około	 8000	 posągów	 Buddy,	
czas	na	lunch,	wizyta	na	targu(możliwość	zakupu	lo-
kalnych	koronek,	 i  przysmaków	birmańskiej	 kuchni).	
Kolejny	przystanek	w jednym	z najczęściej	utwalanych	
na	pocztówkach	drewnianych	klasztorów.	Przesiadka	
na	 łodzie,	 półgodzinna	droga	do	hotelu	położonego	
na	środku	jeziora.	Czas	na	kolację,	nocleg.	

D�zień� 6.� Całodzienna	 wycieczka	 łodzią	 po	 jeziorze.	
Zwiedzanie	klasztorów na wodzie	(Klasztor	Skaczą-
cego	Kota),	wiosek, targów,	miejsc	 które	 skrywają	
tysiące	stup	będących	spuścizną	dawnych	cywilizacji.	
Widok	rybaków	wiosłujących	 jedną	nogą,	pływające	
pola	na	których	uprawia	się	wszystkie	dostępne	wa-
rzywa,	morze	hiacyntów	zarastających	wodne	ścieżki	
sprawiają,	 że	będzie	 to	 jeden	z najbardziej	niezapo-
mnianych	dni	naszej	wycieczki.	Czas	na	lunch	w re-
stauracji	 na	 środku	 jeziora	 serwującej	 rybę	 w  stylu	
Inle	pozwoli	na	delektowanie	się	pięknem	krajobrazu.	
Wizyty	w wioskach,	których	mieszkańcy	specjalizują	
się	w  różnych	 rzemiosłach:	 tkactwie	 (ewenementem	
jest	wykorzystanie	nici	z kwiatu	lotosu	w tej	dziedzi-
nie)	wyrobach	w złocie	 i srebrze,	produkcji	papiero-
sów	i cygar	przybliżą	nam	życie	codzienne	na	jeziorze.	
Odwiedziny	u osławionych	kobiet	żyraf.	Pod	wieczór	
transfer	do	hotelu.	Towarzyszący	nam	zachód	słońca	
dopełni	magii	dzisiejszego	dnia.	

D�zień� 7.�Śniadanie	 a  następnie	 przejazd	 do	 Indein,	
ukrytego	 skarbu	 plemion	 Pao	 oraz	 wizyta	 w  klasz-
torze	Nge Pe Chaung.	 Po	południu	przelot	 z Heho	

do	Mandalay	a następnie	przejazd	do	Pyin 

U Lwin,	 zwanego	Miastem	Kwiatów.	Wieczorem	 fa-
kultatywnie	możliwość	spaceru	po	kolonialnej	części.	
Nocleg	w Pyin	U Lwin.

D�zień�8.�Od	 rana	wizyta	w ogrodzie botanicznym.	
Spacer	po	kompleksie	Peik Chin Myaung,	gdzie	bę-
dzie	można	wędrować	wśród	wodospadów	 i  jaskiń,	
w których	znajdują	się	liczne	rzeźby	przedstawiające	
Buddę.	W drodze	 powrotnej	 do	Mandalay	 zwiedza-
nie	pagody	Maha Ant Htoo Kan Tha oraz	chińskiej	
świątyni.	Po	przyjeździe	do	Mandalay	odwiedziny	w  	
Pałacu	Królewskim.	Nocleg	w Mandalay.

D�zień�9.�Po	śniadaniu	przeprawa	na	drugą	stronę	rzeki	
Irawadi,	celem	podróży	jest	Mingun-wioska	w której	
miała	powstać	największa	stupa	świata,	projekt	pew-
nego	 szalonego	 króla	 przerwany	 trzęsieniem	 ziemi.	
Oglądanie	największego	bijącego	dzwonu	na	świecie	
i  białej	 stupy	 w  kształcie	 tortu	 wybudowanej	 przez	
króla	Bodawpaya	 ku	 czci	 jego	 zmarłej	 żony.	Powrót	
do	Mandalay,	czas	na	lunch.	Po	południu	Największa	
Księga	Świata	–	świątynia�Khutodaw	wybudowana	
przez	króla	Mindon	Mina	na	pamiątkę	V	synodu	bud-
dyjskiego,	drewniany	klasztor	-	Shwenandaw,	jedyny	
budynek	ocalały	z zespołu	Pałacu	Królewskiego,	ar-
cydzieło	sztuki	snycerskiej,	święty	posąg�mahamu-
niego.	Na	zachód	słońca	przejazd	w okolice	Amara-
pury	i spacer	po	najdłuższym	na	świecie	moście	teko-
wym.	Czas	na	kolację,	nocleg.	

D�zień�10.�Dzisiejszy	dzień	to	rejs	statkiem.	Jak	w kalej-
doskopie	przesuwać	się	będą	przed	naszymi	oczami	
stare	stolice	Birmy,	łodzie	i tratwy,	malownicze	wioski	
i dziesiątki	pagód,	scenki	rodzajowe	z życia	najdalszej	
birmańskiej	prowincji.	W trakcie	podróży	przewidziany	
stop	w wiosce	Yandaboo,	której	mieszkańcy	trudnią	
się	garncarstwem.	Fakultatywnie	lunch	na	pokładzie.	
Wieczorem	 docieramy	 do	 Bagan -	 miasta,	 które	
w czasach	potęgi	państwa	birmańskiego	mogło	po-
szczycić	się	kilkunastoma	tysiącami	pagód	a do	dnia	
dzisiejszego	zostało	ich	około	kilku	tysięcy.	Podczas	
podróży	do	hotelu	obserwujemy	zapalające	się	świa-
tła	oświetlające	najwspanialsze	z nich.	Czas	na	kola-
cję,	nocleg.	

D�zień�11.�Bagan	–	jedyne	takie	miasto	na	ziemi,	dzisiaj	
wioska	i …tysiące	świątyń.	Shwezigon	na	rozpoczę-
cie	dnia,	jedna	z pierwszych	powstała	na	tym	terenie,	
wybudowana	 przez	 założyciela	 dynastii	 bagańskiej	
króla	 Anawrathę.	Htilo Minlo	 świątynia	 będąca	 pa-
miątką	po	demokratycznym	królu	i nosząca	jego	imię,	
Wetkyi-In Gubyaukkyi	jedna	z nielicznych	udekoro-
wana	przepięknymi	freskami.	Ananda Paya	nazwana	
tak	na	cześć	ukochanego	ucznia	Buddy	–	najpiękniej-
sza	ze	wszystkich!	Pora	lunchu	pozwoli	nam	na	krótki	
odpoczynek	nad	rzeką.	Po	południu	wizyta	w Manu-
ha Paya	świątyni	wybudowanej	przez	przebywające-
go	 w  niewoli	 birmańskiej	 króla	 Monów,	 odwiedziny	
najbardziej	masywnej	ze	wszystkich	przypominającej	
kształtem	 piramidy	 egipskie	 -Dhammayangyi	 oraz	
najwyższej	 z  nich	 –	 Thatbyinnyu.	 Obserwacja	 lasu	
pagód	w świetle	zachodzącego	słońca	z ostatniego	

poziomu	świątyni	Shwesandaw. Fakultatywnie	wyj-
ście	na	przedstawienie	marionetek	połączone	z kola-
cją,	nocleg	w hotelu.	

D�zień�12.�Wycieczka	do	Mount Popa	 -	świętej	góry	
natów,	 duchów	 opiekuńczych	 żyjących	 według	 Bir-
mańczyków	w  niemalże	 każdym	drzewie,	 na	 szczy-
tach	 gór	 i  w  strumykach.	 Po	 południu	 przejazd	 na	
lotnisko,	przelot	z Bagan	do	Rangunu.	Przylot	do	Ran-
gunu,	transfer	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�13.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	w Rangu-
nie,	wylot	do	Warszawy	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień�14.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go,	przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądowanie	
na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.

Opcja	dodatkowa,	wypoczynek	na	Ngapali Beach,	do-
płata	740	PLN	+	560	USD
Cena	opcji	zawiera:	przelot	Rangun	–	Thandwe	–	Ran-
gun,	zakwaterowanie	w hotelu	3***,	pokoje	2	–	os;	wy-
żywienie:	śniadania;	transfer	lotnisko	–	hotel	–	lotnisko.	
Cena	nie	zawiera:	dopłata	do	pok.	1-os.:	330	USD.	
D�zień�13.�Około	południa	transfer	na	lotnisko	i przelot	
do	Thandwe,	 przejazd	do	hotelu	na	plaży	Ngapali.	
Jesteśmy	w miejscu,	które	daje	poczucie	pobytu	na	
końcu	świata.	

D�zień�14-15.�Śniadanie.	Odpoczynek	na	prawie	dzie-
wiczej	plaży	i kąpiele	w krystalicznej	wodzie.	Wieczo-
rem	 kolacje	 w  ulicznych	 knajpkach	 udekorowanych	
lampkami	jak	bożonarodzeniowe	choinki.

D�zień�16.�Śniadanie.	Do	południa	korzystanie	z pro-
mieni	słonecznych.	Około	południa	przejazd	na	lotni-
sko	w Thandwe,	przelot	do	Yangonu.	Czas	na	zakup	
ostatnich	pamiątek.	Transfer	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień�17.�Wcześnie	rano	transfer	na	lotnisko	w Rangu-
nie.	Wylot	do	Warszawy	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień�18.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go.	Przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie	w Warszawie.

UWAGA:	 przy	 liczbie	 chętnych	 mniejszej	 niż	 8	 osób,	
opcja	realizowana	będzie	bez	udziału	pilota.

BIRMA

TERMINY:

*termin świąteczno-sylwestrowy: dopłata 970 PLN 150 USD

CENA: 

6�280�PLN�+�1�680�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 580 PLN (minus I rata)
III rata: 1 680 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Rangun - Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasie Rangun - Heho - 

Mandalay; Bagan - Rangun
-  rejs łodzią z Mandalay do Bagan 
-  zakwaterowanie w hotelach 3***; pokoje 2-osobo-

we z łazienkami, 
-  śniadania, 1 x kolacja - dzień 11, 2 x obiad 
-  wizy do Birmy
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, łódź
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 150 USD
- zwyczajowe napiwki: ok. 80 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD

UWAGA:�Wskazana�ochrona�przeciwmala-
ryczna

17.01 - 30.01/03.02.2015
01.02 - 14.02/18.02.2015
21.11 - 04.12/08.12.2015
21.12 - 03.01/07.01.2016*

Rangun - Kalaw - Inle Lake - Pyin U Lwin - Mandalay - Bagan - Mount Popa - Rangun
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D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Rio	przez	jeden	z europejskich	portów	lotniczych.

D�zień�2.	Przylot	do	Rio	de	Janeiro	-	miasta	znanego	
ze	swej	urody	i prawie	nieustającej	fiesty.	Transfer	do	

hotelu.	 Zwiedzanie	 Rio	 (6	 godzin):	 wjazd	 na	 Głowę	
Cukru	(396	m	n.p.m.),	sesja	zdjęciowa	z Rio	i Zatoką	
Guanabara	w tle.	Spacer	po	centrum:	zwiedzanie	ka-
tedry	i sambodromu	-	gdzie	tańczy	słynny	karnawało-
wy	korowód,	stadion	Maracana	(z	zewnątrz).	Powrót	
do	hotelu.	Nocleg	w Rio.

D�zień�3.	Od	rana	zwiedzanie	Rio	(6	godzin):	wjazd	na	
punkt	widokowy	na	709	m	n.p.m.,	skąd	30-metrowy	
posąg	Chrystusa	Zbawiciela	otwiera	ramiona	w opie-
kuńczym	geście.	Następnie	wizyta	w Ogrodzie	Bota-
nicznym.	Po	południu	czas	wolny	na	spacery.	Wieczo-
rem	fakultatywnie	możliwość	wyjścia	do	najlepszego	
w  Brazylii	 teatru	 tańca	 -	 wieczór	 w  rytmie	 samby.	
Nocleg	w Rio.

D�zień�4.	Wypoczynek	w Rio.	Czas	wolny,	dla	jednych	
pora	na	intensywne	zajęcia	plażowe:	brodzenie	w wo-
dzie,	 leżenie	 na	 wznak	 na	 mięciutkim	 piasku	 plaży	
Copacabana.	 Podziwianie	 najnowszych	 trendów	
mody	plażowej	-	bardzo	skąpo	skrojonych	kostiumów	
kąpielowych.	 Dla	 innych	 -	 fakultatywnie	 możliwość	
odbycia	rejsu	po	zatoce	Guanabara	lub	fakultatywnie	
możliwość	odbycia	wycieczki	do	faveli.	Nocleg	w Rio.

D�zień�5.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko,	przelot	do	
Manaus,	przylot	do	stolicy	brazylijskiej	Amazonii.	Rejs	
do	miejsca,	w którym	czarne	wody	Rio	Negro	miesza-
ją	się	z właściwą	Amazonką	o kolorze	kawy	z mlekiem.	
Powrót	 i  transfer	do	 lodge,	 zakwaterowanie.	Nocleg	
w dżungli.

D�zień�6.�Realizacja	programu	ekologicznego.	Po	śnia-
daniu	eksploracja	dżungli	 łodzią	 i  na	piechotę	 -	po-
znawanie	otoczenia	z  lokalnym	przewodnikiem,	któ-
ry	odsłania	świat	dżungli.	Lunch.	Nabywanie	wiedzy	
o roślinach	i jadowitych	stworzeniach.	Kolacja.	Nocna	
wyprawa	na	połów	kajmanów.	Nocleg	w dżungli.

D�zień� 7.	 Śniadanie.	 Dalsze	 poznawanie	 Amazonii.	
Spotkanie	z ludźmi	zamieszkującymi	Amazonię,	wizy-
ta	w domu	mieszkańców.	Możliwość	łowienia	piranii.	
Po	lunchu	powrót	do	Manaus.	Nocleg	w Manaus.	

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Manaus:	 Teatro	
Amazonas	i port.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Sal-
wadoru.	 Przylot	 do	 Salwadoru	 w  nocy,	 transfer	 do	
hotelu.	Nocleg.	

D�zień�9.	 Zwiedzanie	Salwadoru	 (4	 godziny)	 -	miasto	
zachwyca	niezwykłą,	dobrze	zachowaną	architekturą	
kolonialną,	wśród	której	najbardziej	wyróżnia	się	kate-
dra	i barokowy	kościół	św.	Franciszka,	którego	wnę-
trze	przytłacza	przepychem	i mnogością	ornamentów	
i detali.	W przerwach	między	zwiedzaniem	możliwość	
zakupu	 pamiątek.	 Po	 południu	 czas	 wolny.	 Nocleg	
w Salwadorze.

D�zień� 10.	 Wypoczynek	 w  Salwadorze	 -	 korzystanie	
z uroków	plaży	 i kąpieli	w ciepłych	wodach	oceanu.	
Po	 południu	 przejazd	 na	 lotnisko.	Wylot	 do	 Iguacu.	
Przylot.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Iguacu.

D�zień�11.	Spotkanie	z wielką	 i dziką	przyrodą.	Oglą-
danie	 wodospadów	 po	 stronie	 brazylijskiej,	 spacer	
po	platformach	widokowych.	Następnie	dla	chętnych	
czas	wolny	na	atrakcje	dodatkowe:	fakultatywny	prze-
lot	 helikopterem	 nad	 wodospadami,	 fakultatywna	
wycieczka	 do	 przygranicznej	 miejscowości	 Ciudad	
del	Este	po	stronie	paragwajskiej	a wieczorem	fakul-
tatywna	możliwość	skosztowania	pożywnego	churra-
sco	-	grillowanej	wołowiny	spożywanej	zwykle	z dużą	
ilością	czerwonego	wina	i koniecznie	z muzyką	w tle	
i przyglądanie	się	popisom	tanecznym	artystów	z ca-
łej	Ameryki	Łacińskiej.	Nocleg	w Iguacu.

D�zień�12.�Przejazd	na	argentyńską	stronę	wodospa-
dów,	w tym	największego	z nich	-	Garganta	del	Dia-
blo,	spacer	po	dżungli.	Fakultatywnie	rejs	stateczkiem	
prawie	 pod	 samą	 gardziel	 wodospadu.	 Pozostali	
mogą	w tym	czasie	spróbować	wypatrzyć	w gęstwi-
nie	roślinności	papugę,	tukana	lub	też	niezwykle	sym-
patycznego	ostronosa.	Powrót	na	stronę	brazylijską,	
powrót	do	hotelu.

D�zień�13.�Po	śniadaniu	przejazd	na	zwiedzanie	zapory	
Itaipu.	Następnie	 transfer	na	 lotnisko.	Wylot	do	Sao	
Paulo.	Przylot.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Europy.

D�zień�14.	Przylot	do	Europy,	przesiadka	na	samolot	do	
Warszawy.	Przylot	do	Warszawy.

UWAGA:� istnieje� możliwość� przedłużenia� wypra-
wy� o  opcję� BUeNOS� AiReS� (dowolna� liczba� dni)�
-� dopłata� za� opcję� ok.� 1760� PLN� +� 90�USD/dzień.� 
Każdorazowa�wycena�indywidualna.

BRAZYLIA - ARGENTYNA + opcja Buenos Aires

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 650 PLN + 120 USD
** karnawał - dopłata 830 PLN + 400 USD (program 
wydłużony do 16 dni)
*** termin sylwestrowy - dopłata 1 740 PLN + 200 USD
**** termin dla singli
CENA: 

9�870�PLN�+�1�590�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9 870 PLN na 35 dni przed terminem wyjaz-
du (minus I rata)
III rata: 1 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Rio de Janeiro - 

Manaus - Salwador - Iguacu - Warszawa
-  transport: mikrobusy, samoloty, łódź
-  zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2- osobowe 

z łazienkami, w centralnej Brazylii (poza Manaus) - 
lodge w dżungli

-  wyżywienie: 3 posiłki dziennie w dżungli, wszyst-
kie śniadania typu bufet na pozostałej części trasy

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 170 USD
- napiwki ok. 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 570 USD

26.12 - 08.01.2015***
19.01 - 01.02.2015*
7.02 - 22.02.2015**
15.03 - 28.03.2015****
22.04 - 05.05.2015*

16.08 - 29.08.2015*
11.10 - 24.10.2015****
09.11 - 22.11.2015
29.11 - 12.12.2015
26.12 - 08.01.2016***
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D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Rio	de	Janeiro	przez	jeden	z portów	tranzytowych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	Rio	 de	 Janeiro.	 Transfer	 do	 ho-
telu.	Zwiedzanie	Rio	(6	godzin):	wjazd	kolejka	 linową	
na	Głowę	Cukru	(396	m	n.p.m.).	Następnie	spacer	po	
centrum:	 zwiedzanie	 katedry	 i  sambodromu	 -	 gdzie	
tańczy	słynny	karnawałowy	korowód,	stadion	Mara-
cana	(z	zewnątrz).	Powrót	do	hotelu.	Nocleg	w Rio.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	dalszy	ciąg	zwiedzania	Rio	 (6	
godzin):	wjazd	na	Corcovado	(na	709	m	n.p.m.),	zdję-
cia	z posągiem	Chrystusa	Zbawiciela	w tle.	Następnie	
wizyta	 w  Ogrodzie	 Botanicznym.	 Po	 południu	 czas	
wolny	 na	 spacery.	 Wieczorem	 fakultatywnie	 możli-
wość	wyjścia	do	najlepszego	w Brazylii	 teatru	tańca	
-	wieczór	w rytmie	samby.	Nocleg	w Rio.

D�zień�4.�Wypoczynek	w Rio.	Czas	wolny,	dla	jednych	
pora	na	plażowanie	lub	kąpiele	na	słynnej	plaży	Co-
pacabana.	Dla	 innych	-	 fakultatywnie	 rejs	po	zatoce	
Guanabara	lub	fakultatywnie	możliwość	odbycia	wy-
cieczki	do	faveli.	Nocleg	w Rio.

D�zień�5.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko,	przelot	do	
Iguacu.	Przylot.	Przejazd	na	oglądanie	wodospadów	
po	 stronie	 brazylijskiej.	 Spacery	 po	 tarasach	 wido-
kowych	 i  podziwianie	 ogromu	 potęgi	 Matki	 Natury.	
Dla	 chętnych	przelot	 helikopterem	nad	wodospada-
mi.	 Przejazd	 do	 hotelu,	 czas	 wolny.	Wieczorem	 dla	
chętnych	 -	 fakultatywnie	 -	 możliwość	 skosztowania	
pożywnego	churrasco	-	grillowanej	wołowiny	spoży-
wanej	 zwykle	 z  dużą	 ilością	 czerwonego	wina	 i  ko-

niecznie	z muzyką	w tle	i przyglądanie	się	po-

pisom	tanecznym	artystów	z całej	Ameryki	Łacińskiej.	
Nocleg	w Iguacu.

D�zień� 6.	 Śniadanie.	 Przejazd	 na	 argentyńską	 stronę	
wodospadów,	w tym	największego	z nich	-	Gargan-
ta	del	Diablo,	przejazdy	 i spacery	po	dżungli.	Fakul-
tatywnie	 rejs	stateczkiem	prawie	pod	samą	gardziel	
wodospadu.	Pozostali	mogą	w tym	czasie	spróbować	
wypatrzyć	w gęstwinie	roślinności	papugę,	tukana	lub	
też	niezwykle	 sympatycznego	ostronosa.	Powrót	na	
stronę	brazylijską,	powrót	do	hotelu.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	przejazd	na	zwiedzanie	zapory	
Itaipu.	Dla	chętnych	 -	 fakultatywnie	 -	wycieczka	do	
Parku	Ptaków.	Nocleg	w Iguacu.

D�zień� 8.	 Bardzo	 wczesna	 pobudka.	 Wylot	 do	 Ma-
naus,	 przylot	 do	 stolicy	 brazylijskiej	 Amazonii	 Rejs	
motorówką	do	niezwykłego	miejsca,	w którym	czarne	
wody	Rio	Negro	mieszają	się	z właściwą	Amazonką	
o kolorze	kawy	z mlekiem.	Powrót	do	portu	i przejazd	
do	bazy,	zakwaterowanie.	Kolacja.	Nocleg	w dżungli.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	eksploracja	dżungli	łodzią	i na	
piechotę	 -  	poznawanie	otoczenia	 z  lokalnym	prze-
wodnikiem,	który	będzie	„uczył”	nas	dżungli.	Lunch.	
Polowanie	 z  obiektywem	 na	 kajmany,	 leniwce,	 ka-
pibary.	 Nabywanie	 wiedzy	 o  roślinach	 i  jadowitych	
stworzeniach.	Kolacja.	Nocna	wyprawa	na	połów	kaj-
manów.	Nocleg	w dżungli.

D�zień� 10.	 Śniadanie.	 Dalsze	 poznawanie	 Amazonii.	
Spotkania	z  ludźmi	 zamieszkującymi	Amazonię,	wi-
zyta	w domu	mieszkańców.	Możliwość	łowienia	pira-
nii	(które	można	potem	zjeść).	Po	południu	żegnamy	

się	z dżunglą	 i wracamy	do	cywilizacji.	Przejazd	do	
Manaus,	zwiedzanie	Teatru	Amazonas.	Nocleg.

D�zień�11.	Od	rana	spacer	po	malowniczym	i gwarnym	
porcie.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Boa	Vista.	Przy-
lot	do	Boa	Vista.	Przejazd	w kierunku	granicy	z Wene-
zuelą	do	Santa	Elena.	Odprawa	graniczna.	Przyjazd	
do	 lodży,	następnie	wodospad	Quebrada	de	Jaspe	
-	jedyny	na	świecie	wodospad	o podłożu	z czerwone-
go	jaspisu	w czarne	cętki.	Kolacja.	Nocleg	w 	Santa	
Elena.

D�zień�12.	Po	śniadaniu,	dla	chętnych	możliwość	 fa-
kultatywnego	 lotu	helikopterem	nad	Roraimą.	Prze-
jazd	w głąb	Gran	Sabany.	Podziwianie	wodospadów	
Kama	i Aponwao	o wysokości	100	m	spadającego	ze	
skały	tworzącej	ogromną	literę	„V”.	Powrót	do	Santa	
Elena.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko.	Charte-
rowy	lot	do	Parku	Narodowego	Canaima.	Przylot	do	
najsłynniejszego	 parku	 w  kraju.	 Popołudniowa	 wy-
cieczka	 do	wodospadu	Hacha,	 rejs	 po	 zatoce	 pod	
wodospad.	Dla	chętnych	możliwość	kąpieli	pod	wo-
dospadem	a dla	odważnych	przejście	na	drugą	stro-
nę	kurtyny	wody.	Kolacja.	Nocleg	na	campie.

D�zień�14.	Śniadanie.	Wyprawa	przez	dżunglę	do	naj-
wyższego	wodospadu	świata	-	Salto	Angel	odkrytego	
przez	amerykańskiego	lotnika.	Najpierw	jeepy,	potem	
łodziami	curiara	do	słynnej	Auyan	tepui,	z której	wy-
pływa	wodospad	Angel	(979	m).	Sesja	zdjęciowa	na	
tle	wodospadu.	Powrót	na	kolację	i nocleg	do	campu.

D�zień�15.	Po	śniadaniu	czas	wolny	na	spacery,	zakup	
pamiątek	lub	dla	chętnych	lot	nad	wodospadem	An-
gel.	Kolacja	i nocleg	na	campie.

D�zień�16.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	
Caracas	via	Puerto	Ordaz.	Przylot	do	Caracas.	Trans-
fer	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień� 17.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Caracas:	 Plaza	
Bolivar	oraz	modernistyczna	architektura	w bizneso-
wym	centrum.	Po	południu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	
do	Europy.

D�zień�18.	Przylot	do	Europy,	przesiadka	na	samolot	
do	Warszawy.	Przylot	do	Warszawy.

BRAzYLiA�-�WeNezUeLA

TERMINY:

* wysoki sezon lotniczy - dopłata 800 PLN + 100 USD
** termin sylwestrowy - dopłata 1 740 PLN + 300 USD
*** termin dla singli

CENA: 
9�970�PLN�+�3160�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9 970 PLN + 1760 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)
III rata: 1 400 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Rio de Janeiro - Igu-

acu - Manaus - Boa Vista, Santa Elena - Canaima 
- Puerto Ordaz - Caracas - Warszawa

-  transport: mikrobusy, samoloty, łodzie
-  zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2- osobowe 

z łazienkami, w dżungli brazylijskiej, Santa Elena 
i Canaimie - lodge traperskie, 

-  wyżywienie: śniadania, w Santa Elena - 2 posiłki, 
w dżungli brazylijskiej i Canaimie - 3 posiłki

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 160 USD
- napiwki ok. 70 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 780 USD

26.12 - 12.01.2015**
16.01 - 02.02.2015***
01.02 - 18.02.2015
06.03 - 23.03.2015
17.04 - 04.05.2015*

08.08 - 25.08.2015*
25.09 - 12.10.2015
07.11 - 24.11.2015
21.11 - 08.12.2015***
26.12 - 12.01.2016**



23www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 w  Warszawie	 Przelot	
przez	jeden	z portów	lotniczych	w Europie	do	Chile.

D�zień�2.	 Przylot	 do	 stolicy	Chile,	 transfer	 do	 hotelu.	
Krótki	 odpoczynek	 po	 podróży.	 Zwiedzanie	 miasta:	
wzgórze	San	Cristóbal	 -	stąd	 rozpościera	się	wspa-
niały	widok	na	miasto	i okolicę,	znanego	z ataku	lotni-
czego	na	prezydenta	Salvadore	Allende	Palacio	de	la	
Moneda,	dzielnica	rządowa,	katedra.	Kolacja,	nocleg.

D�zień� 3.	 Wczesnym	 rankiem	 wyjazd	 do	 Canion	 Rio	
Maipo.	Po	drodze	wizyta	w największej	chilijskiej	win-
nicy	Concha	y	Tora.	Próba	miejscowych	win	w celu	
uchwycenia	 smaku	 i  dodania	 sobie	 odwagi	 przed	
mrożącą	 krew	 w  żyłach	 przygodą	 na	 rzece	 Maipo.	
Przejazd	 w  idyllicznym	 krajobrazie	 gór	 przy	 wtórze	
pieśni	 biesiadnych	 w  wykonaniu	 rozochoconych	
członków	wycieczkowego	chóru.	Dojazd	do	kanionu.	
Fakultatywnie	 przesiadka	 na	 pontony	 (ok.	 40	 USD).	
Prawdziwie	męska	przygoda,	próba	sił	 i  charakteru.	
Spływ	rwącą	górską	rzeką.	Szczęśliwe	ukończenie	ra-
ftingu,	pieczenie	mięsa	nad	brzegiem	rzeki.	Przejazd	
do	słynnych	ciepłych	źródeł	Banos	Colina.	Odpręża-
jąca	 kąpiel	wśród	majestatycznych	gór.	Przyjazd	na	
nocleg	do	schroniska	górskiego.	

D�zień�4.	Poranne	rozbudzenie	i śniadanie	wśród	urze-
kającego	świata	gór.	Po	śniadaniu	trekking	na	punkt	
widokowy	Laguna	El	Morado	 -	 stąd	 rozpościera	się	
oszałamiający	i rzucający	na	kolana	widok	na	andyjski	
szczyt	Cerro	El	Morado	-	5	060	m	n.p.m.	Medytacje	
na	tle	ośnieżonych	szczytów.	Zejście	do	punktu	star-
tu.	Obiad	w schronisku.	Po	południu	przejazd	do	Vina	
del	 Mar.	 Zakwaterowanie.	 Noc	 uciech	 doczesnych	
w największym	kurorcie	Chile.

D�zień�5.	Zwiedzanie	kurortu,	okolicznych	plaż,	porto-
wego	miasta	Valparaiso.	Wjazd	starą,	 niemiłosiernie	
skrzypiącą	kolejką	zębatą	na	punkt	widokowy.	Obiad	
nad	oceanem.	Powrót	do	Santiago.	Zakwaterowanie,	
nocleg.

D�zień� 6.	 Wczesne	 śniadanie,	 przejazd	 na	 lotnisko	
i wylot	na	leżącą	na	końcu	świata,	skrytą	i tajemniczą	
Wyspę	Wielkanocną.	Pierwsze	spotkanie	z posągami	
słynnych	 olbrzymów	 „moai”.	 Wycieczka	 piesza	 na	
wypełniony	wodą	krater	wulkanu	Rano	Kao.	Genialne	
widoki.	Zwiedzanie	słynnej	z kultu	człowieka	-	ptaka	
wioski	ceremonialnej	Orongo.	Powrót	do	hotelu,	ko-
lacja.	Wieczorem	 obserwacja	 rozgwieżdżonego	 nie-
boskłonu.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	wykwaterowanie	z pokoi	 i wy-

jazd	 na	wycieczkę.	 Podziwiania	 kamiennych	 olbrzy-
mów	 ciąg	 dalszy	 -	wulkan	Rano	Raraku,	 gdzie	wy-
kuwano	 moai	 -	 sesja	 zdjęciowa	 między	 posągami.	
Słynna,	dzika	plaża	Anakena,	gdzie	swój	obóz	miała	
misja	 Thora	 Heyerdahla.	 Piknik	 pod	wulkanem.	 Po-
wrót	 do	 cywilizacji,	wizyta	 na	 bazarze	 rzemiosła	 ar-
tystycznego.	 Przejazd	 na	 lotnisko,	 wieczorem	wylot	
na	owiane	legendą	rajskie	wyspy	Pacyfiku	-	Polinezję	
Francuską.	Przylot	do	Papeete,	stolicy	Tahiti.	Przejazd	
do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	wycieczkę	po	Tahiti.	
Oglądanie	Point	Venus,	słynnej	czarnej	plaży,	podzi-
wianie	wodospadów.	Wizyta	w Muzeum	Tahiti	i Wysp	
Archipelagu.	Po	południu	transfer	na	oddaloną	o 9 mil	
wyspę	 Moorea.	 Przejazd	 do	 hotelu	 nad	 oceanem.	
Nocleg	na	Moorea.

D�zień� 9-10.	 Wycieczki	 piesze	 po	 okolicy,	 pływanie,	
sporty	wodne	lub	fakultatywnie	safari	landroverami	po	
wyspie:	punkt	widokowy	Belvedere,	plantacje	wanilii	
i ananasów	(ok.	45	EUR).	Noclegi	na	Moorea.

D�zień� 11.	 Przelot	 na	 wyspę	 Bora-Bora	 -	 uznawaną	
przez	 znawców	 za	 ósmy	 cud	 natury.	 Transfer	 kata-
maranem	po	niezwykłej	urody	turkusowych	wodach.	
Błogi	 odpoczynek	 na	 jednej	 z  najładniejszych	wysp	
Polinezji,	 beztroskie	 baraszkowanie	 w  ciepłych	 wo-
dach,	 delektowanie	 się	 urodą	 Pacyfiku.	 Nocleg	 na	
Bora-Bora.

D�zień� 12.	 Samodzielne	 pływanie	 z  maską	 na	 rafie	
koralowej	 lub	 fakultatywnie	 wycieczka	 łodzią	 wokół	
wyspy,	 liczenie	 odcieni	 niebieskości	 wody,	 zabawy	
z rekinami	i płaszczkami…	W trakcie	wycieczki	lunch	
w  stylu	polinezyjskim	na	brzegu	Oceanu	 (koszt	wy-
cieczki	ok.	80	EUR,	ale	naprawdę	warto).	Nocleg	na	
Bora-Bora.

D�zień�13.	Odpoczynku	ciąg	dalszy	 lub	dla	chętnych	
minitrekking	na	pobliskie	wzgórze	lub	też	podglądanie	
wodnego	 świata	 ciepłych	 wód	 Pacyfiku.	 Nocleg	 na	
Bora-Bora.

D�zień�14.�Ostatnie	chwile	na	jednej	z najpiękniejszych	
wysp	świata.	Wieczorem	przelot	do	Papeete.	Przerwa	
tranzytowa.	

D�zień�15.�Godz.	00:30	wylot	do	Chile,	przylot	do	San-
tiago	około	19:00.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Eu-
ropy.

D�zień�16.	Przylot	do	 jednego	z europejskich	portów	
lotniczych,	przesiadka	na	samolot	do	Polski,	powrót	
w domowe	pielesze.

CHiLe�-�WYSPA�WieLKANOCNA�-�POLiNezJA�FRANCUSKA

TERMINY:

*wysoki sezon, dopłata 1250 PLN + 180 EUR
** termin wydłużony o 6 dni i rozszerzony o Patagonię po 
stronie chilijskiej i argentyńskiej (Punta Arenas, Puerto Na-
tales, Torres del Paine, El Calafate ze słynnym lodowcem 
Perito Moreno, Buenos Aires), dopłata 1 850 PLN + 1250 
USD
*** wysoki sezon lotniczy, program zmieniony (bez noclegu 
w schronisku) dopłata 1250 PLN + 180 EUR
**** termin sylwestrowy - dopłata 1 750 PLN + 350 EUR

CENA: 
12�950�PLN�+�1 100�USD�+�1170�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 12 950 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 100 USD + 1170 EUR uczestnik zabiera 
ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet na trasie Warszawa - Santiago de Chile - Wy-

spa Wielkanocna - Tahiti - Bora-Bora - Santiago 
de Chile - Warszawa

- opieka pilota-przewodnika
-  zakwaterowanie: hotele 3*/4*, bungalowy 

w polinezyjskim stylu na Moorea, pokoje 2-os. 
z łazienkami, jeden nocleg w schronisku (pokoje 
wieloosobowe, łazienki na korytarzu)

-  wyżywienie: Chile, na Wyspie Wielkanocnej - 2 
posiłki dziennie, Polinezja Francuska: śniadania 

- wszystkie transfery: lotnisko - hotel - lotnisko
-  transport mikrobusami, łodziami, kolejką oraz 

przeloty lokalne
- opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu 110 USD (z opcją Patagonia - 240 

USD)
-  opłaty lotniskowe 90 USD
-  zwyczajowe napiwki 60 EUR (z opcją Patagonia 

- 80 EUR)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego (za wyjątkiem 

schroniska) 750 EUR (z opcją Patagonia - 750 
EUR + 250 USD)

17.01 - 01.02.2015* 
05.02 - 26.02.2015** 
14.03 - 29.03.2015
18.04 - 03.05.2015*

11.08 - 26.08.2015***
14.10 - 29.10.2015
08.11 - 29.11.2015**
27.12 - 11.01.2016****
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Santiago	de	Chile	z przesiadkami	w portach	tranzty-
owych

D�zień�2.�Przylot	do	stolicy	Chile.	Transfer	do	hotelu,	
odpoczynek	po	podróży.	Zwiedzanie	miasta:	wjazd	na	
górujące	nad	nim	wzgórze	San	Cristóbal	-	podziwia-
nie	panoramy	Santiago	i otaczających	ją	gór,	spacer	
po	historycznym	centrum,	w  tym	pałac	prezydencki	
la	Moneda,	deptak	Ahumada,	główny	plac	Plaza	de	
Armas	i katedra.	Nocleg.

D�zień�3.	Wyjazd	w Andy,	do	kanionu	rzeki	Maipo.	Po	
drodze	 zwiedzanie	 najbardziej	 popularnej	 chilijskiej	
winnicy	Concha	y	Tora,	wizyta	w Casillero	del	Diablo	
-	 „piwniczce	diabła”.	Po	dojechaniu	do	kanionu,	dla	
chętnych	 rafting	 (ok.	 40	 USD)	 lub	 odpoczynek	 nad	
rzeką	Maipo.	Dalszy	przejazd	do	schroniska	górskie-
go.	Pod	wieczór	wycieczka	do	gorących	źródeł	Ba-
nos	Colina	 na	 zboczach	 drzemiącego	wulkanu	 San	
Jose	w głębi	Andów	przy	granicy	z Argentyną.	Nocleg	
w schronisku.

D�zień�4.	Półdniowy	trekking	w parku	narodowym	Mo-
numento	Natural	El	Morado	na	punkt	widokowy	przy	
jeziorku	położonym	w amfiteatrze	pokrytych	lodowca-
mi	gór,	wśród	których	dominuje	szczyt	El	Morado	-	5	
060	m	npm.	Powrót	do	schroniska.	Następnie	prze-
jazd	 nad	Ocean	 Spokojny	 do	 kurortu	 Vina	 del	Mar.	
Nocleg	w hotelu.

D�zień� 5.	 Zwiedzanie	 chilijskiego	 „Dwumiasta”,	 czyli	
nadmorskiego	kurortu	Vina	del	Mar	i portowego	mia-
sta	Valparaiso,	którego	stara	część	została	wpisana	
na	listę	UNESCO.	Wjazd	zabytkową	kolejką	zębatą	na	
punkt	widokowy	-	podziwianie	panoramy	portu	i obu	
miast.	Powrót	do	Santiago.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�6.	Transfer	na	 lotnisko	 i przelot	do	Calama	na	
północy	 Chile.	 Przejazd	 do	 położonego	 na	

najsuchszej	 pustyni	 świata	 miasta-oazy	 San	 Pedro	
de	 Atacama.	 Po	 południu	wycieczka	 do	 Valle	 de	 la	
Luna	 -	 Doliny	 Księżycowej,	 zachwycającego	 swym	
nieziemskim	 pięknem	 sanktuarium	 Natury,	 pełnego	
niezwykłych	form	wyerodowanych	w kolorowym	gip-
sie,	glinie	i soli.	Po	drodze	wspaniałe	widoki	na	góry	
Cordillera	de	 la	Sal,	a w drodze	powrotnej	prehisto-
ryczna	kopalnia	soli.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�7.	Całodniowa	wycieczka	do	Salar	de	Atacama	
i Lagunas.	Najpierw	zwiedzanie	wioski	-	oazy	Toco-
nao,	gdzie	można	poznać	wyroby	lokalnego	rzemiosła	
ze	skóry,	wełny	lamy	i alpaki,	kamieni	wulkanicznych	
czy	drewna	z kaktusa,	a  także	zobaczyć	zabytkową	
wieżę	 kościoła	 San	 Lucas.	 Przejazd	 na	 wyschnięte	
słone	 jezioro	 Salar	 de	 Atacama,	 które	 sięga	 aż	 po	
ośnieżone	wulkany	na	horyzoncie.	Następnie	wizyta	
w rezerwacie	różowych	flamingów	chilijskich	nad	La-
guna	Chaxa.	Dalszy	przejazd	na	Płaskowyż	Andyjski	
do	położonych	wysoko	w Andach	jezior	Lagunas	Mi-
scanti	i Menique.	Na	zakończenie	zwiedzanie	kościół-
ka	San	Bartolome.	Powrót	do	hotelu	w San	Pedro	de	
Atacama.	Nocleg.

D�zień� 8.	 Bardzo	 wcześnie	 wyjazd	 do	 położonych	
w niecce	wulkanu	gejzerów	Tatio	na	wysokości	4320	
m	npm.	Śniadanie	i przechadzki	wokół	gejzerów	-	se-
sja	zdjęciowa,	a dla	chętnych	kąpiel	w gorącej	wodzie.	
Przejazd	do	pięknie	położonej	wioski	La	Caspana	i do	
ruin	 fortecy	Pucara	de	Lasana.	Następnie	oglądanie	
petroglifów	w dolinie	Río	Loa	i idealnie	okrągłego	je-
ziorka	w oazie	Laguna	 Inca	Coya.	Na	koniec	wizyta	
w najstarszym	kościele	Chile,	 pochodzącym	z 1540	
roku	 Iglesia	San	Francisco	w miasteczku	Chiu-Chiu.	
Nocleg.

D�zień� 9.	 Wcześnie	 rano	 wyjazd	 w  kierunku	 granicy	
z Boliwią	do	Hito	Cajon.	Odprawa	graniczna	 i zmia-

na	pojazdu	na	 jeepy.	Penetracja	pustynnych	odludzi	
i zachwyt	przestrzenią	ograniczoną	tylko	daleką	linią	
horyzontu.	Przyjazd	do	Laguny	Verde	-	jeziora	o zie-
lonej	 barwie	 z  błękitnym	 odcieniem	 położonym	 na	
wysokości	 5000	m	npm.	Następnie	 Laguna	Colora-
da	 -	 alkaliczne	 jezioro	 o  niesamowicie	 czerwonawej	
barwie,	 będące	 piekłem	 dla	 wszelkiego	 stworzenia	
i rajem	dla	przepięknych	flamingów.	Po	drodze	dolina	
Dali,	gorące	źródła	oraz	gejzer,	wokół	którego	unoszą	
się	siarkowe	wyziewy.	Przyjazd	do	Villa	Mar	na	nocleg.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	przejazd	przez	największe	na	
świecie	 solnisko	 Salar	 de	 Uyuni,	 które	 zajmuje	 po-
wierzchnię	10	582	km2	-	jest	to	jeden	z najbardziej	pła-
skich	obszarów	na	świecie	(różnica	wzniesień	wynosi	
niecałe	41	cm).	Dojazd	do	doliny	pełnej	różnych	form	
skalnych.	Następnie	wizyta	na	wysepce	wznoszącej	
się	na	solniskiem	-	 Inkahuasi	 Island	 -	sesja	 fotogra-
ficzna	z potężnymi	kaktusami.	Przyjazd	do	Colchani	
i zakwaterowanie	w hotelu	solnym.	Nocleg	w Palacio	
de	Sal.

D�zień� 11.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 unikatowego	
cmentarzyska	starych	lokomotyw.	Następnie	wyjazd	
do	Potosi	-	najlepiej	zachowanego	miasta	kolonialne-
go	w Boliwii,	położonego	u stóp	Cerro	Potosi,	która	
przez	200	lat	była	największą	kopalnią	srebra	na	świe-
cie	(na	wysokości	4 070	m	npm).	Zwiedzanie	miasta	
i spacer	uliczkami,	gdzie	czas	się	zatrzymał.	Nocleg	
w Potosi.

D�zień�12.	Wyjazd	do	konstytucyjnej	stolicy	kraju	-	Su-
cre,	wpisanego	przez	UNESCO	na	 listę	 światowego	
dziedzictwa.	 Zwiedzanie	 miasta	 będącego	 również	
najbogatszą	aglomeracją	Boliwii.	Nocleg	w Sucre.

D�zień�13.	Przejazd	na	 lotnisko.	Wylot	z Sucre	do	La	
Paz.	Przylot.	Transfer	do	hotelu.	Po	południu	przejazd	
do	Doliny	Księżycowej	(Valle	de	la	Luna),	gdzie	na	sku-
tek	 erozji	 powstały	 niesamowite	 labirynty	 wąwozów	
i  pinakli.	 Następnie	 powrót	 do	miasta	 i  zwiedzanie.	
Nocleg	w La	Paz.

D�zień�14.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko.	Wylot	do	
kraju	przez	kilka	portów	tranzytowych.

D�zień�15.	Przylot	do	Warszawy.

UWAGA:�istnieje�możliwość�zrealizowania�opcji�Wy-
spa Wielkanocna - dodatkowe 3 dni, wycena pakie-
tu�indywidualnie�w zależności�od�liczby�osób.

CHILE - BOLIWIA z Atacamą i Uyuni

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 750 PLN + 170 USD

CENA: 

8�970�PLN�+�2�560�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie,
II rata: 8 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 560 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Santiago de Chile - 

Calama, Sucre - La Paz - Warszawa
- transport: mikrobus, jeep
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  zakwaterowanie: hotele 3*-4*, 1 nocleg w schroni-

sku (pokoje wieloosobowe, łazienki na korytarzu), 
1 nocleg w hotelu solnym

-  wyżywienia: śniadania oraz 3 posiłki dziennie 
w dniach 9 i 10 

- opiekę pilota i miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu i opłaty lotniskowe 180 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 850 USD

1.02 - 15.02.2015*
03.03 - 17.03.2015
08.08 - 22.08.2015*

17.10 - 31.10.2015
8.11 - 22.11.2015
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D�zień�1.	Wylot	z Warszawy,	przelot	do	Pekinu	przez	
jeden	z portów	tranzytowych.

D�zień�2.	Przylot	do	Pekinu.	Wizyta	na	placu	Bramy	
Niebiańskiego	 Spokoju	 (Tiananmen	 Guangchang).	
Dla	chętnych	zwiedzanie	Zakazanego	Miasta	a dla	
zapominalskich	ewentualnie	zakupy	przed	podróżą	
na	pekińskich	bazarach.	Kolacja.	Nocleg	w Pekinie.	

D�zień�3.�Po	śniadaniu	wycieczka	na	Wielki	Mur	Chiń-
ski	 w  miejscowości	 Mutianyu	 -	 mniej	 zatłoczony,	
bardziej	interesujący,	autentyczny	fragment	tej	staro-
żytnej	budowli.	Powrót	do	Pekinu.	Po	kolacji	transfer	
na	 dworzec	 kolejowy,	 początek	 przejazdu	 słynną,	
oficjalnie	otworzoną	w 2005	roku	linią	kolejową	z Pe-
kinu	do	Lhasy.

D�zień� 4.	 Pierwszy	 dzień	 podróży	 pociągiem.	 Śnia-
danie	w pociągu.	Okazja	do	odpoczynku	po	trudach	
lotu	oraz	do	zapoznania	się	z uczestnikami	wyprawy.	
Kolacja	i nocleg	w pociągu.

D�zień�5.	Drugi	dzień	podróży	pociągiem.	Śniadanie	
w pociągu.	Dziś	przejeżdżamy	już	przez	tereny	pła-
skowyżu	tybetańskiego,	mijamy	przełęcze	położone	
na	wysokości	ponad	5	000	m	n.p.m.	Odcinek	z Gol-
mudu	do	 Lhasy	 jest	 najwyżej	 na	 świecie	 położoną	
linią	kolejową	bijąc	o około	200	m	rekord	kolei	trans-
andyjskiej.	Wieczorem	 przyjeżdżamy	 do	 Lhasy	 ok.	
godz.	21:00.	Późna	kolacja	w hotelu.	Czas	na	aklima-
tyzację	i odpoczynek.

D�zień�6.	Śniadanie,	pałac	Potala	-	zimowa	rezydencja	
dalajlamów	o wyraźnie	obronnym	charakterze,	jedna	
z najbardziej	imponujących	budowli	Lhasy,	wpisana	
na	listę	Dziedzictwa	Światowego	UNESCO.	Po	połu-
dniu	wizyta	w klasztorze	Sera,	gdzie	będziemy	mieli	
możliwość	przyjrzenia	się	tradycyjnej	debacie	religij-
no-filozoficznej	mnichów.	Nauczeni	nowych	sposo-
bów	prowadzenia	dyskusji	wdrażamy	je	w praktyce	
w drodze	powrotnej	do	hotelu,	a także	dalszym	ciągu	
wycieczki.	Kolacja.	Nocleg

D�zień� 7.	 Śniadanie.	 Wizyta	 w  ongiś	 największym	
i najludniejszym	klasztorze	Tybetu	-	Drepung,	miej-
scu,	w którym	przed	wybudowaniem	Pałacu	Potala	

rezydowali	dalajlamowie.	Mamy	okazję	przyjrzeć	się	
między	innymi	wielkiej	sali	modlitewnej	oraz	kuchni	
klasztornej	 z  imponującymi	 miedzianymi	 kotłami.	
W drodze	powrotnej	wizyta	w letniej	rezydencji	dalaj-
lamów	Norbulinka.	Po	południu	zwiedzanie	najważ-
niejszej	świątyni	w Tybecie	-	Jokhang	-	przepiękna	
panorama	na	Lhasę	ze	świątynnego	dachu.	Okazja	
do	 przyjrzenia	 się	 z  bliska	 pielgrzymom	 z  różnych	
części	Tybetu	odprawiających	korę	-	czyli	szlaki	piel-
grzymkowe	 wokół	 świątyni.	 Polecamy	 -	 na	 pewno	
nie	zaszkodzi	-	samodzielne	przejście	Nankhor	kora	
-	szlaku	pielgrzymkowego	wokół	świątyni	i wprawie-
nie	w ruch	wszystkich	365	młynków	modlitewnych.	
Kontynuujemy	„pielgrzymowanie”	po	Barkhor	kora,	
gdzie	oprócz	wartości	metafizycznych	możemy	się	
zaopatrzyć	w  stosy	pamiątek	 -	 przykład	 typowego	
dla	Azji	współwystępowania	sprzeczności,	miesza-
niny	mistycyzmu	i targowiska.	Kolacja.	Nocleg	w ho-
telu	w Lhasie.

D�zień�8.�Śniadanie.	Wyjazd	poza	Lhasę.	Pierwsze	za-
pierające	dech	w piersiach	widoki.	Przejazd	do	Gy-
antse	(254	km).	Po	drodze	przejazd	nad	jezioro	Yam-
drok,	trzecie	co	do	wielkości	jezioro	Tybetu.	Kolacja.	
Nocleg	w hotelu	w Gyantse.

D�zień�9.	Śniadanie.	Wizyta	w klasztorze	Pelkhor	Cho-
de	z największą	stupą	w Tybecie	(Gyant-se	Kumbum)	
w Gyantse.	Przejazd	do	Shigatse,	po	drodze	postój	
w typowej	tybetańskiej	wiosce	i wizyta	u tradycyjnej	
tybetańskiej	 rodziny.	 Przyjazd	 do	 Shigatse	 i  zwie-
dzanie	 jednego	z najlepiej	zachowanych	w Tybecie	
klasztorów	Tashilhumpo,	tradycyjnej	rezydencji	pan-
czenlamy.	Kolacja	i nocleg	w Shigatse.

D�zień�10.	Śniadanie.	Przejazd	do	New	Tingri.	Kolacja.	
Nocleg	w hotelu	w New	Tingri.

D�zień�11.	Śniadanie.	Przejazd	do	okolic	klasztoru	Dza	
Rongphu	-	jednego	z najwyżej	położonych	klaszto-
rów	na	świecie	(4 920	m	n.p.m.).	Kolacja.	Nocleg	nie-
opodal	klasztoru	(hostel).

D�zień� 12.	 Śniadanie.	 Spacer	 w  okolicach	 Everest	
Base	Camp	 -	 okazja	 do	 przyjrzenia	 się	 panoramie	
najwyższego	 szczytu	 świata.	 Lunch.	 Po	 południu	
zjazd	do	Lao	Tingri.	Nocleg	w domu	gościnnym.

D	Zień�13.�Śniadanie.	Mając	wciąż	w oczach	widoki	
Himalajów	 udajemy	 się	 powoli	 w  niziny.	 Tego	 dnia	
czeka	nas	przejazd	do	Zhangmu	na	granicy	chińsko-
-nepalskiej.	Kolacja.	Nocleg	w Zhangmu.

D�zień�14.	Śniadanie,	przekroczenie	granicy.	Opusz-
czamy	Chiny	i Tybet.	Przejazd	do	Katmandu.	Kolacja.	
Nocleg	w hotelu.

D�zień� 15.	 Śniadanie.	 Dla	 chętnych	 fakultatywny	 lot	
wzdłuż	 Himalajów	 (ok.	 200	 USD).	 Zwiedzanie	 Kat-
mandu:	Durbar	Square	ze	świątyniami,	Pałacem	Kró-
lewskim	i Domem	żywej	Bogini	Kumari.	Około	godz.	
14:00	przygotowania	do	wylotu.	Transfer	na	lotnisko.	
Wylot	do	Delhi.	Przerwa	tranzytowa.

D�zień�16.	Lądowanie	na	lotnisku	w Warszawie.

WeRSJA� DLA� TYCH,� KTÓRzY� CHCĄ� POzNAĆ�
UROKi� BAJKOWeGO� NePALU� (cena� opcji:� 390�
USD):
D�zień�15.	Po	śniadaniu	przejazd	przez	Terai	do	Chi-
twan	 Park.	 Przyjazd.	 Zakwaterowanie.	 Wieczorem	
pokaz	tańców	ludowych	plemienia	Tharu.	Nocleg	na	
obrzeżach	parku.

D�zień� 16.	 Śniadanie,	 Chitwan	 Park	 -	 przejażdżka	
drewnianymi	dłubankami	po	rzece	Rapti,	spacer	na	
słoniach	w głąb	parku	i fotograficzne	safari.	Kąpiel	ze	
słoniami	w rzece.	Nocleg	na	obrzeżach	parku.

D�zień�17.	Po	śniadaniu	przejazd	nad	wartką,	górską	
rzekę	Trisulę	-	dla	chętnych	rafting	-	spływ	pontona-
mi	rwącą	rzeką	(ok.	40	USD).	Po	południu	powrót	do	
Katmandu.	Nocleg.

D�zień� 18.	 Śniadanie.	 Zwiedzanie	 doliny	 Katmandu:	
oficjalna	królewska	świątynia	w Pashupatinath,	mia-
steczko	 Deopatan	 nad	 rzeką	 Bagmati.	 Następnie	
stupa	Boudinath,	 jedno	 z  najważniejszych	 centrów	
buddyzmu	 tybetańskiego.	 Przejazd	 do	 Bhaktapur,	
najstarszego	 miasta	 Doliny:	 Durbar	 Square,	 Złota	
Brama	w Pałacu	Królewskim,	Plac	Njatapola	i Dziel-
nica	Tacapal	ze	świątynią	Dattatraja.	Przejazd	do	La-
litpuru	 (Patanu):	 zwiedzanie	Złotej	Świątyni,	Durbar	
Square.	Powrót	do	Katmandu	na	nocleg.

D�zień� 19.	 Śniadanie.	 Dla	 chętnych	 fakultatywny	 lot	
wzdłuż	 Himalajów	 (ok.	 200	 USD).	 Zwiedzanie	 Kat-
mandu:	 Durbar	 Square	 ze	 świątyniami,	 Pałacem	
Królewskim	oraz	Domem	żywej	Bogini	Kumari.	Oko-
ło	godz.	14:00	przygotowania	do	wylotu.	Transfer	na	
lotnisko.	Wylot	do	Delhi.	Przerwa	tranzytowa.

D�zień�20.	W nocy	wylot	do	Polski	przez	jeden	z por-
tów	tranzytowych.	Lądowanie	na	lotnisku	w Warsza-
wie.

Cena�opcji:�390�USD

CHINY: słynnym pociągiem do Lhasy i objazd TYBeTU aż do NePALU

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 450 PLN + 130 USD

CENA: 

6�590�PLN�+�1�580�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 590 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 580 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
- bilet lotniczy na trasie Warszawa - Pekin, Katman-
du - Delhi - Warszawa
- opiekę pilota oraz lokalnych przewodników
- wizy: chińska, nepalska
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- transport: pociąg Pekin - Lhasa, mikrobusy
-  noclegi - hotele 3***, w New Tingri i Zhangmu 

hotele 2**, w Lao Tingri - dom gościnny, w Base 
Camp - hostel (pokoje wieloosobowe, łazienki na 
korytarzu), nocleg w pociągu (miejsca sypialne)

- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 240 USD (w opcji Nepal - 280 USD)
- opłata lotniskowa 25 USD
- napiwki 65 USD (w opcji Nepal - 80 USD)
- dopłata do pokoju 1-os. 370 USD (w opcji Nepal 
- 460 USD)

23.04 - 08.05 / 12.05.2015* 
03.06 - 18.06 / 22.06.2015 
12.08 - 27.08 / 31.08.2015*
15.09 - 30.09 / 4.10.2015*
8.10 - 23.10 / 27.10.2015



26 www.wyprawy.pl

D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Xiamen	przez	jeden	z tranzytowych	portów	lotniczych.

D�zień�2.	Przylot	do	Xiamen.	Po	przylocie	transfer	do	
miasta.	Przejazd	na	zwiedzanie	Świątyni	South	Putuo,	
której	historia	liczy	sobie	ponad	tysiąc	lat.	Ten	ogrom-
ny	kompleks,	zajmujący	powierzchnię	ponad	21	tys.
m2,	poświęcony	jest	w większości	buddyjskiej	bogini	
Guanyin.	Następnie	spacer	wzdłuż	słynącej	z malow-
niczej	scenerii	tzw.	„Island	Ring	Road”.	Zakwaterowa-
nie	w hotelu.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�3.	Śniadanie.	Transfer	i krótki	przejazd	łodzią	na	
malowniczą	wyspę	Gulangyu	(zwaną	także	„Ogrodem	
na	Morzu”),	która	wpisana	jest	na	narodową	listę	obej-
mującą	najpiękniejsze	miejsca	w Chinach.	Transport	
na	wyspie	bazuje	wyłącznie	na	pojazdach	elektrycz-
nych	-	co	sprawia,	że	jest	to	miejsce	niezmącone	ha-
łasem	 i  cywilizacyjnymi	 zanieczyszczeniami.	 Spacer	
wśród	pięknej	przyrody,	pamiątek	historii	 i zróżnico-
wanych	 przykładów	 architektury	 (m.in.	 zwiedzanie	
jednego	z ogrodów,	spacer	po	tzw.	Hi	Heaven	-	miej-
scu	 związanym	 z  lokalną	 kulturą	 oraz	 największego	
w Azji	Muzeum	Pianin).	Przejazd	autokarem	do	Youn-
ding	 (ok.	2,5h)	 i wycieczka	do	Chengqilou	-	niezwy-
kłego	kompleksu	okrągłych	budowli,	zamieszkanych	
przez	mniejszość	narodową	Hakka.	Zakwaterowanie,	
kolacja.	Nocleg.

D�zień�4.	Śniadanie.	Przejazd	i zwiedzanie	grupy	okrą-
głych	i prostokątnych	budowli	wchodzących	w skład	
kompleksu	 Chuxi	 Tulou	 (na	 liście	 UNESCO).	 Będąc	
tutaj	 poczuć	można	 tchnienie	historii,	 kultury,	 trady-
cji	związanej	z życiem	mniejszości	narodowej	Hakka.	
Dalszy	przejazd	autokarem	do	Peitian	(ok	2,5h)	i zwie-
dzanie	zabytkowej	osady.	Ten	 liczący	ponad	800	 lat	
kompleks	architektoniczny	obejmuje	m.in.	dawne	do-
mostwa,	świątynie	i 	zabytkowe	uliczki.	Po	zwiedzaniu	
-	przejazd	autokarem	(1,5h)	do	Longyan.	Zakwatero-
wanie	w hotelu.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień� 5.	 Śniadanie.	 Transfer	 na	 lotnisko,	 przelot	 do	
Mount	 Wuyi.	 Transfer,	 zakwaterowanie.	

Udział	w niezwykłym	widowisku	muzycznym	Dahong-
pao.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�6.	Śniadanie.	Całodzienna	wycieczka,	w cza-
sie	 której	 obcować	 będziemy	 ze	 światem	 natury	
i  podziwiać	 niezwykłą	 scenerię	 Gór	 Wuyi	 (obszar	
gór	wpisany	jest	na	 listę	UNESCO).	Rozpoczniemy	
od	obszaru	zwanego	„Heaven	Peak”	a potem	w na-
szym	zasięgu	znajdą	się	m.in.	Grota	Chmury,	Szczyt	
Jiesum,	 Grota	 Herbaty.	 Po	 południu	 -	 możliwość	
przejażdżki	bambusowymi	 łódkami	po	 rzece	Dzie-
więciu	Zakrętów,	wzdłuż	której	rozciągają	się	liczne	
szczyty	i klify.	Powrót	do	miasta.	Spacer	po	słynnej	
Song	Street	oraz	wizyta	w Wuyigong	Palace	 i Sa-
nqing	Hall.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�7.	Śniadanie.	Dalsze	zwiedzanie	okolicy	-	m.in.	
wizyta	w Świątyni	Harmonii,	 rzut	oka	na	malowni-
czą	grotę	wodną	oraz	na	okoliczne	skały.	Możliwość	
degustacji	herbaty	i poznanie	miejsca	pochodzenia	
słynnej	herbaty	Da	Hong	Pao.	Transfer	na	 lotnisko	
i  przelot	 do	 Xiamen.	 Transfer	 do	 hotelu.	 Kolacja.	
Nocleg.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	
Tajpej.	Przylot.	Transport	do	hotelu.	Zwiedzanie	Taj-
pei	(ok.	pół	dnia):	Muzeum	Narodowe	z najbogatszą	
kolekcją	sztuki	chińskiej,	 świątynia	Martyr’s	Shrine	
oraz	świątynia	Longshan	-	odbudowana	po	 II	woj-
nie	światowej	od	podstaw	oraz	plac	upamiętniający	
Chiang	Kai-Sheka.	Następnie	Tajwańskie	Centrum	
Promocji	Rękodzieła	(Handicraft	Center),	gdzie	bę-
dzie	okazja	kupienia	jedynych	w swoim	rodzaju	chiń-
skich	 pamiątek.	 Na	 zakończenie	 przystanek	 przy	
budynku	Taipei	 101,	ponad	półkilometrowy	wieżo-
wiec	o wyglądzie	bambusowej	tyczki	do	2010	roku	
był	najwyższym	budynkiem	świata.	Nocleg	w Tajpej.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	przejazd	w stronę	jeziora	Sun	
Moon.	Po	drodze	wizyta	w Sanyi	-	wioski	słynącej	z 	
rzeźbiarstwa	w drewnie	oraz	w Lukang.	Zwiedzanie	
rynku	i starych	uliczek	w Lukang.	Dalsza	droga	pro-
wadzi	wzdłuż	brzegu	 jeziora	do	świątyni	Wen	Wu,	

z której	roztacza	się	niezapomniany	widok	na	jezioro	
Sun	Moon.	Nocleg.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	przejazd	na	południe	do	Ta-
inan.	Po	przyjeździe	zwiedzanie	wieży	Chikan	oraz	
Świątyni	 Konfucjańskiej.	 Następnie	 przejazd	 do	
największego	w Tajwanie	zakonu	buddyjskiego	Fo-
guanshan	(dosł.	góra	światła	Buddy),	którego	klasz-
tory	znajdują	się	na	całym	świecie.	Wizyta	na	terenie	
Buddy	Nieograniczonego	Światła	-	Amitabhy,	w mu-
zeum	Kultury	Buddyjskiej	oraz	w głównej	świątyni.	
Nocleg	w klasztorze.

D�zień�11.	Dla	chętnych	wczesna	pobudka	i uczest-
nictwo	 w  porannych	 śpiewach	 (modlitwach).	 Po	
śniadaniu	 transfer	 do	 miasta	 Kaohsiung.	 Wizyta	
w pawilonie	Wiosna-Jesień	(Spring	&Autumn	Pavi-
lion)	oraz	pagodzie	Smoka	i Tygrysa	(Dragon	&Tiger	
Pagoda).	Następnie	przejazd	do	Chihpen.	Zakwate-
rowanie	w hotelu	 i chwila	refleksji	w gorących	źró-
dłach.	

D�zień� 12.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 na	 północ	 wzdłuż	
wschodniego	wybrzeża	w okolice	Parku	Narodowe-
go	Taroko,	po	drodze	wizyta	w Siaoyeliou	oraz	Du-
lan	(centrum	sztuki).	Przystanek	w Sansientai	-	rejon	
znany	ze	swoich	skalistych	plaży	i wysepek.	Przej-
ście	po	moście	Tunghe.	Dalszy	przejazd	do	krainy	
zwanej	mlekiem	i miodem	płynącej	-	East	Rift	Valley	
National	Scenic	Area	(Dolina	Wschodniej	Szczeliny)	
-	 parku	 krajobrazowego,	 gdzie	 podziwiać	 będzie	
można	 zielone	 pola	 rozciągające	 się	 aż	 po	 górski	
krajobraz.	 Przyjazd	 w  pobliżu	 Parku	 Narodowego	
Taroko	na	nocleg.	

D zień�13.	Po	śniadaniu	eksploracja	Parku	Narodowy	
Taroko	(w	języku	plemienia	Truku:	doskonały,	pięk-
ny).	Taroko	słynie	z około	20-kilometrowego	wąwo-
zu,	 który	 powstał	 dzięki	 spienionym	 wodom	 rzeki	
Liwu.	 Wycieczka	 do	 Tunelu	 Dziewięciu	 Zakrętów,	
Jaskółczej	 Groty,	 Świątyni	 Wiecznej	 Wiosny	 oraz	
przełomu	Wąwozu	Taroko.	Po	południu	powrót	do	
Tajpei	autostradą	Su-Hu	(lub	pociągiem	z Hualien).	
Przyjazd	do	Tajpej.	Transfer	na	lotnisko.	

D�zień� 14.	Wylot	 do	 Polski	 przez	 jeden	 z  tranzyto-
wych	portów.	Przylot	do	Warszawy.

CHINY (Fujian)�+�TAJWAN

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 350 PLN + 90 USD

CENA: 

7�860�PLN�+�1�790�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 860 PLN + 900 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 890 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Xiamen, Tajpej - 

Warszawa
-  przeloty wewnętrzne: Longyan - Mt. Wuyi - Xia-

men - Tajpej
-  zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, jeden nocleg w klasztorze
-  wyżywienie: w Chinach - 2 posiłki dziennie, na 

Tajwanie - śniadania
- transport klimatyzowanym mikrobusem, 
- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 190 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 

590 USD

26.04 - 9.05.2015* 
1.06 - 14.06.2015
12.07 - 25.07.2015*

9.08 - 22.08.2015*
07.09 - 20.09.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Pekinu	przez	jeden	z europejskich	portów	lotniczych.	

D�zień� 2.	 Przylot	 do	Pekinu.	 Przejazd	 na	 zwiedzanie	
letniej	rezydencji	cesarskiej	Yiheyuan	(tzw.	Pałac	Let-
ni).	Transfer	do	hotelu.	Zakwaterowanie.	Obiadokola-
cja.	Nocleg	w Pekinie.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	całodniowa	wycieczka	na	Wielki	
Mur	Chiński	w miejscowości	Mutianyu	-	mniej	zatło-
czony,	bardziej	interesujący,	autentyczny	fragment	tej	
starożytnej	 budowli,	 przejazd	 kolejką	 linową	w  obie	
strony.	Powrót	do	Pekinu.	Obiadokolacja	z kaczką	po	
pekińsku.	Nocleg	w Pekinie.

D�zień�4.	Śniadanie,	od	rana	wizyta	na	słynnym	placu	
Bramy	 Niebiańskiego	 Spokoju	 (Tiananmen	 Guang-
chang),	 następnie	 zwiedzanie	 imponującej	 swoimi	
rozmiarami	 zimowej	 rezydencji	 cesarskiej	 Zakaza-
nego	Miasta	 (Gugong)	 -	miejsca,	 do	 którego	 zwykli	
śmiertelnicy	 nie	mieli	 dostępu.	Przejazd	do	 jednego	
z najbardziej	znanych	kompleksów	świątynnych	Peki-
nu	-	Ołtarza	Nieba	 (Tiantan),	gdzie	cesarz	kilka	 razy	
do	roku	odbywał	modły	w intencji	urodzaju	i pomyśl-
ności	kraju	i utrzymania	swego	Mandatu	Niebios.	Po	
wczesnej	obiadokolacji	nocny	przejazd	sypialnym	po-
ciągiem	do	Luoyang.

D�zień�5.	Rano	przybycie	do	Luoyang,	transfer	do	ho-
telu,	śniadanie	w hotelu.	Przejazd	do	słynnego	klasz-
toru	Shaolin,	zwiedzanie	świątyni	-	legendarnej	koleb-
ki	chińskich	sztuk	walki,	krótki	pokaz	kung-fu.	Powrót	
do	Luoyang.	Obiadokolacja.	Przejazd	do	hotelu,	 za-
kwaterowanie,	nocleg	w Luoyang.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	wizyta	w kompleksie	grot	zdo-
bionych	buddyjskimi	płaskorzeźbami	-	Longmen	-	te	
arcydzieła	sztuki	buddyjskiej	tworzone	od	końca	V	w.	
n.e.	zostały	wpisane	w 2000	roku	na	listę	Światowego	
Dziedzictwa	UNESCO.	Następnie	przejazd	pociągiem	
do	Xi’an.	Przyjazd.	Obiadokolacja	i nocleg.

D�zień�7.	Śniadanie.	Od	rana	zwiedzanie	miasta:	sym-

bolu	 Xi’an	 -	Wielkiej	 Pagody	 Dzikiej	 Gęsi	 (Dayanta),	
Muzeum	Historycznego	Prowincji	Shaanxi	-	 jednego	
z  najbogatszych	 w  eksponaty	 muzeum	 w  Chinach,	
historycznych	Murów	Miejskich,	Dzielnicy	Muzułmań-
skiej	 i  Wielkiego	Meczetu	 -	 niezwykle	 interesującej,	
różnej	od	typowych	meczetów	budowli	-	drugiej	pod	
względem	 wielkości	 świątyni	 islamskiej	 w  Chinach.	
Bankiet	pierożkowy	na	kolację.	Nocleg	w Xi’an.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 głównej	 atrakcji	
okolic	 Xi’an	 -	 Muzeum	 Żołnierzy	 Armii	 Terakotowej	
(Bingmayong)	 -	 pośmiertnej	 wielotysięcznej	 cera-
micznej	armii	pierwszego	cesarza	Chin	z III	w.	p.n.e.	
Po	wczesnej	obiadokolacji	nocny	przejazd	sypialnym	
pociągiem	do	Czengdu.

D�zień�9.	Przyjazd	do	Czengdu.	Przejazd	do	Leshan,	
gdzie	znajduje	się	największy	na	świecie	posąg	sie-
dzącego	 Buddy	 (Leshan	 Dafo)	 -	 dzieło	 genialnego	
(bądź	też	szalonego)	mnicha	budowane	przez	blisko	
90	 lat,	przejażdżka	 łódką	po	rzece	 i okazja	do	zdjęć	
z  posągiem	 w  tle.	 Wejście	 po	 schodach	 na	 górę	
i zwiedzanie	kompleksu	świątynnego.	Obiadokolacja	
w sychuańskim	stylu,	powrót	do	Chengdu	na	nocleg.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Instytutu	Hodow-
li	Pandy	-	możliwość	obejrzenia	pandy,	narodowego	
skarbu	Chin.	Następnie	zwiedzanie	położonej	w uro-
czym	parku	świątyni	buddyjskiej	Wenshuyuan,	wizyta	
w tradycyjnej	sichuańskiej	herbaciarni.	Przelot	do	Li-
jiang.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Lijiang.

D�zień�11.	Śniadanie.	Przejazd	na	zwiedzanie	okolic	Li-
jiang,	wjazd	kolejką	linową	na	3	700	m	n.p.m.	na	łąkę	
znajdującą	się	u podnóża	Śnieżnej	Góry	Jadeitowe-
go	Smoka	 (Yulongxueshan)	 -	5	596	m	n.p.m.,	krótki	
trekking	po	okolicy.	Powrót	do	Lijiang	i spacer	przez	
Stare	Miasto	do	hotelu.	Kolacja.	Wieczorem	dla	chęt-
nych	koncert	tradycyjnej	muzyki	Naxi	(mieszkającej	tu	
mniejszości	 narodowej)	 -	muzycy	grają	 na	 replikach	
instrumentów	sprzed	kilkuset	 lat	 (około	20	USD/os).	
Nocleg.

D�zień�12.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 niezwykle	wido-
wiskowego	Przełomu	Skaczącego	Tygrysa	na	 rzece	
Jangcy.	Możliwość	 przyjrzenia	 się	 pięknu	 lokalnego	
krajobrazu	i wiosek	mniejszości	narodowych.	Po	po-
łudniu	powrót	do	Lijiang.	Wieczorem	 rozkoszowanie	
się	atmosferą	jednego	z niewielu	tak	dobrze	zachowa-
nych	zabytkowych	miast	chińskich.	Kolacja,	nocleg.

D�zień� 13.	 Śniadanie.	 Wizyta	 w  muzeum	 kultury	
Dongba.	Następnie	przejazd	do	Dali,	kolacja	w Dali.	
Nocleg.

D�zień� 14.	 Śniadanie.	 Pobyt	 w  kolejnym	 niezwykle	

atrakcyjnym	starym	miasteczku	chińskim,	zwiedzanie	
miasta	i okolic	jeziora	Erhai,	w tym	zespołu	Trzech	Pa-
gód	-	najstarszych	zachowanych	budowli	w południo-
wo-zachodnich	Chinach.	Po	południu	przejazd	auto-
stradą	 (ok.	5	godz.)	do	Kunmingu	 -	stolicy	prowincji	
Yunnan.	Obiadokolacja,	nocleg.

D�zień�15.	Po	śniadaniu	przejazd	do	tzw.	Kamiennego	
Lasu	 (Shilin),	 jednej	 z  większych	 atrakcji	 przyrodni-
czych	 prowincji	 Yunnan.	Następnie	 powrót	 do	Kun-
ming	 i  obiad	 dla	 tych,	 którzy	 nie	 zgubią	 się	w  labi-
ryncie	skał.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	Guilin.	Po	
przylocie	transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Guilin.

D�zień� 16.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 parku	 Wzgórze	
Trąby	 Słoniowej	 wznoszącego	 się	 ponad	 rzeką	 Li.	
Przejazd	do	okolic	Longjititian	i spacer	w górę	z par-
kingu	 do	 hotelu	 (ok.	 20-30	 minut).	 Kolacja,	 nocleg	
w Pingan.

D�zień� 17.	 Śniadanie.	 Spacer	 po	 tarasowych	 polach	
i  wioskach	 mniejszości	 narodowych.	 Kawalerowie	
mogą	znaleźć	sobie	tu	kandydatki	na	żony,	które	nie	
dość,	że	są	pięknie	i barwnie	ubrane,	to	jeszcze	nie-
straszne	im	jest	przeniesienie	kilkunastu	kilogramów	
po	wąskich	górskich	ścieżkach	(przyda	się	przy	robie-
niu	zakupów),	po	południu	wyjazd	na	kolację	i nocleg	
do	Guilin.

D�zień�18.	Śniadanie.	Rano	rejs	malowniczą	rzeką	Li	do	
Yangshuo	-	podziwianie	wapiennych	ostańców,	wio-
sek	nadrzecznych	i olbrzymich	bambusów	-	krajobra-
zów	będących	wizytówką	prowincji	Guangxi,	obiad	na	
statku,	nocleg	w pełnym	życia	Yangshuo.

D�zień� 19.	 Yangshuo.	 Śniadanie.	 Dzień	 wolny,	 fakul-
tatywnie	wycieczka	poświęcona	na	podziwianie	tzw.	
Wzgórza	 Księżycowego	 (Yueshan)	 -	 skąd	 rozciąga	
się	 przepiękna	 panorama	 na	 okolicę,	 pól	 ryżowych,	
rzeczki,	 wzgórz,	 wizyta	w  jednym	 z  domów	w wio-
sce	 etc.,	 (około	 20	 USD/os),	 ewentualnie	 wycieczki	
rowerowe	po	okolicy,	po	południu	powrót	do	Guilin.	 
Obiad.	 Przejazd	 do	 Guangzhou	 (Kantonu).	 Nocleg	
w Guangzhou.

D�zień� 20.	 Śniadanie.	 Ekspresowy	 pociąg	 do	 Hong-
kongu	-	2	godz.,	krótkie	zwiedzanie	miasta:	wjazd	na	
wzgórze	 Wiktorii,	 przejażdżka	 łódkami	 po	 zatoczce	
Aberdeen,	z pozostałościami	pływającej	wioski,	gdzie	
kręcone	były	sceny	filmów	z Brucem	Lee.	Po	obiedzie	
przejazd	 do	 hotelu,	 zakwaterowanie,	 czas	wolny	 na	
zakupy,	nocleg	w Hongkongu.

D�zień�21.	Wylot	do	Warszawy	przez	jeden	z europej-
skich	 portów	 lotniczych.	 Lądowanie	 w  Warszawie	
wieczorem.

CHiNY�21�DNi�- prawie wszystko o Państwie Środka

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 350 PLN + 90 USD
** termin dla singli
CENA: 
5�790�PLN�+�1�850�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 790 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 850 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot główny: Warszawa - Pekin, Hongkong - 

Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasach: Chengdu - Li-

jiang; Kunming - Guilin
-  przejazdy nocnymi pociągami na trasach: Pekin - 

Luoyang, Xi’an - Czengdu, 
-  przejazdy dziennymi pociągami na trasach: Luoy-

ang - Xi’an, Guilin - Guangzhou - Hongkong 
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-

bowe z łazienkami, 2 noclegi w pensjonatach 
(Pingan, Yangshuo), noclegi w pociągu (miejsca 
sypialne w przedziale 4-osobowym)

- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
-  transport: klimatyzowany autokarem lub mikrobu-

sem, pociąg
- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 440 USD
- zwyczajowe napiwki ok. 90 USD
- dopłata do pokoju 1-os 550 USD

26.04 - 16.05.2015* 
01.06 - 21.06.2015
05.07 - 25.07.2015* 

10.08 - 30.08.2015*
07.09 - 27.09.2015**
14.10 - 03.11.2015 

Pekin - Wielki Mur - Luoyang - Shaolin - Xi’an - Chengdu - Leshan - Lijiang - Dali - Kunming - 
Shilin - Guilin - Pingan - Yangshuo - Guangzhou - Hongkong



28 www.wyprawy.pl

D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie,	wylot	do	
Szanghaju	przez	jeden	z portów	lotniczych.

D�zień� 2.�Przylot	 do	Szanghaju.	 Zwiedzanie	miasta:	
Bund	 (nabrzeże)	 -	 symbol	 Szanghaju,	 pozostałość	
dawnej	 Dzielnicy	 Międzynarodowej,	 Perła	 Orientu	 -	
najwyższa	w Azji	wieża	TV.	Kolacja,	nocleg.

D�zień�3.�Śniadanie.	Zwiedzanie	tradycyjnego	ogrodu	
arystokracji	chińskiej	-	Yuyuan,	Starego	Miasta	-	po-
zostałości	cesarskich	Chin,	wizyta	w najbardziej	zna-
nej	 w  Szanghaju	 herbaciarni	 Huxingting.	 Następnie	
przejazd	 do	 Muzeum	 Rozwoju	 i  Urbanizacji	 Miasta	
Szanghaj.	Kolacja.	Dla	chętnych	spacer	słynną	repre-
zentacyjną	 i  handlową	 ulicą	 Nankińską,	 oświetloną	
blaskiem	neonów.	Powrót	do	hotelu	i nocleg.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	przejazd	na	dworzec	kolejowy.	
Przejazd	superszybkim	pociągiem	do	Pekinu.	Przy-
jazd.	Transfer	do	jednego	z najbardziej	znanych	kom-
pleksów	świątynnych	Pekinu	-	Ołtarza	Nieba	(Tiantan)	
miejsca,	 gdzie	 cesarz	 kilka	 razy	 do	 roku	 odbywał	
modły	w intencji	urodzaju	i pomyślności	kraju	i utrzy-
mania	swego	Mandatu	Niebios.	Następnie	wycieczka	
rikszami	po	hutongach.	Obiadokolacja.	Nocleg	w Pe-
kinie.	

D�zień�5.�Po	śniadaniu	wizyta	w letniej	rezydencji	ce-
sarskiej	Yiheyuan	 (tzw.	Pałacu	Letnim).	Dalszy	prze-
jazd	na	Wielki�mur�Chiński	do	miejscowości	Mutia-
nyu	 -	mniej	 zatłoczony,	 bardziej	 interesujący,	 auten-
tyczny	 fragment	 tej	 starożytnej	 budowli.	 Powrót	 do	
Pekinu.	Obiadokolacja	z kaczką	po	pekińsku,	nocleg	
w Pekinie.

D�zień�6.�Śniadanie,	od	rana	wizyta	na	słynnym	placu	
Bramy	 Niebiańskiego	 Spokoju	 (Tiananmen	 guang-
chang),	 następnie	 zwiedzanie,	 imponującej	 swoimi	
rozmiarami,	 zimowej	 rezydencji	 cesarskiej	 Zakaza-

nego	Miasta	(Gugong)	-	miejsca,	do	którego	

zwykli	 śmiertelnicy	 nie	 mieli	 dostępu.	 Po	 obiedzie	
przejazd	pociągiem	do	Datong.	Przyjazd.	Transfer	do	
hotelu	na	nocleg.

D�zień�7.�Śniadanie.	Zwiedzanie	buddyjskich	grot Yun-
gang,	przejazd	do	malowniczo	położonego	nad	skal-
nym	urwiskiem	tzw.�„Wiszącego�klasztoru”,	obiado-
kolacja,	nocleg	w Datong.

D�zień� 8.� Śniadanie.	 Przejazd	 do	 Pingyao.	 Wizyta	
w Rezydencji	Rodziny	Qiao	-	gigantycznej	posiadłości	
z okresu	dynastii	Qing,	miejscu,	w którym	nakręcono	
słynny	film	pt.	„Zawieście	czerwone	latarnie”.	Obiado-
kolacja.	Nocleg	w Pingyao.

D�zień�9.�Śniadanie.	Zwiedzanie	Starego	Miasta	w Pin-
gyao,	wpisanej	na	listę	UNESCO	-	perły	tradycyjnej	ar-
chitektury	chińskiej:	ulica	Ming	i Qing,	Muzeum	Domu	
Finansowego	 Rishengchang,	 otaczające	 miasto	
6-kilometrowe	mury	miejskie	 pochodzące	 z  czasów	
dynastii	Ming.	Obiadokolacja.	Wieczorem	transfer	na	
dworzec	kolejowy,	przejazd	pociągiem	do	Xi’an.	Noc-
leg	w Xi’an.

D�zień� 10.�Śniadanie.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 historycz-
nych	murów	miejskich.	Następnie	przejazd	do	słyn-
nego	 muzeum	 z  tysiącami	 terakotowych	 żołnierzy,	
stojących	na	straży	cesarza	Qin	Shi	Huangdi	–	Mu-
zeum Armii Terakotowej.	Wielki	Meczet	-	druga,	co	
do	wielkości	świątynia	muzułmańskiej	mniejszości	na-
rodowej	w Chinach.	Dzielnica	muzułmańska	-	centrum	
życia	społeczności	muzułmańskiej	w Xi’an.	Spacer	po	
ulicy,	pełnej	sklepów	z tradycyjnymi	chińskimi	wyro-
bami.	Kolacja	-	lokalna	specjalność:	chińskie	pierożki.	
Nocleg	w Xi’an.

D�zień� 11.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 symbolu	 Xi’an	 -	
Wielkiej	 Pagody	 Dzikiej	 Gęsi	 (Dayanta)	 oraz	 wizyta	
w Muzeum	Historycznym	-	jednym	z najciekawszych	
i najbogatszych	w eksponaty	muzeów	w Chinach.	Po	

obiedzie	transfer	na	dworzec	kolejowy	i przejazd	po-
ciągiem	do	Chengdu.

D�zień�12.�Przyjazd	do	Chengdu.	Wizyta	w Instytucie	
Pandy.	Następnie	transfer	do	Leshan,	gdzie	znajduje	
się	największy	na	świecie	posąg	siedzącego Buddy	
(Leshan	Dafo)	-	dzieło	genialnego	(bądź	też	szalone-
go)	mnicha	budowane	przez	blisko	90	lat,	przejażdż-
ka	łódką	po	rzece	i okazja	do	zdjęć	z posągiem	w tle.	
Wejście	po	schodach	na	górę	i zwiedzanie	kompleksu	
świątynnego.	Obiadokolacja	w sichuańskim	stylu,	po-
wrót	do	Chengdu	na	nocleg.

D�zień� 13.� Śniadanie,	 przelot	 do	 Lhasy,	 transfer	 do	
hotelu,	 odpoczynek	 i  aklimatyzacja.	 Obiadokolacja,	
nocleg.

D�zień�14.�Po	śniadaniu	wizyta	w pałacu�Potala�-	zimo-
wej	rezydencji	dalajlamów.	Jest	to	jedna	z najbardziej	
imponujących	budowli	 Lhasy	wpisana	na	 listę	Dzie-
dzictwa	 Światowego	 UNESCO.	 Po	 południu	 wizyta	
w klasztorze Sera,	gdzie	będziemy	mieli	możliwość	
przyjrzenia	 się	 tradycyjnej	 debacie	 religijno-filozo-
ficznej	 mnichów.	 Nauczeni	 nowych	 sposobów	 pro-
wadzenia	dyskusji	wdrażamy	je	w praktyce	w drodze	
powrotnej	do	hotelu,	a także	dalszym	ciągu	wycieczki.	
Obiadokolacja.	Nocleg

D�zień� 15.� Śniadanie.	 Wizyta	 w  ongiś	 największym	
i najludniejszym	klasztorze	Tybetu	 -	Drepung,	miej-
scu,	w  którym	przed	wybudowaniem	Pałacu	Potala	
rezydowali	dalajlamowie.	Mamy	okazję	przyjrzeć	się	
między	 innymi	 wielkiej	 sali	 modlitewnej	 oraz	 kuch-
ni	 klasztornej	 z  imponującymi	 miedzianymi	 kotłami.	
W drodze	powrotnej	wizyta	w letniej	rezydencji	dalaj-
lamów	Norbulinka.	Po	południu	zwiedzanie	najważ-
niejszej	 świątyni	w Tybecie	 -	Jokhang -	przepiękna	
panorama	na	Lhasę	ze	świątynnego	dachu.	Okazja	do	
przyjrzenia	się	z bliska	pielgrzymom	z różnych	części	

CHiNY�29�DNi�- wszytko o Państwie Środka, dużo o Tybecie

Szanghaj - Pekin - Datong - Pingyao - Xi’an - Chengdu - Leshan - Lhasa - Gyantse - Shigatse - Zhongdian - Lijiang - Dali - Kunming - Guilin 
- Pingan - Yangshuo - Guangzhou - Hongkong
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Tybetu	odprawiających	korę	-	czyli	szlaki	pielgrzym-
kowe	wokół	 świątyni.	Polecamy	 -	 na	pewno	nie	 za-
szkodzi	-	samodzielne	przejście	Nankhor	kora	-	szlaku	
pielgrzymkowego	wokół	świątyni	i wprawienie	w ruch	

wszystkich	365	młynków	modlitewnych.	Obiadokola-
cja.	Nocleg.

D�zień� 16.� Śniadanie.	 Wyjazd	 poza	 Lhasę.	 Pierwsze	
zapierające	dech	w piersiach	widoki.	Przejazd	do	Gy-
antse (254	km).	Wizyta	w klasztorze	Pelkhor Chode 
z  największą	 stupą	 w  Tybecie	 (Gyant-se	 Kumbum)	
w Gyantse,	obiadokolacja,	nocleg	w hotelu	w Gyantse.

D�zień�17.�Śniadanie,	przejazd	do	Shigatse,	zwiedza-
nie	jednego	z najlepiej	zachowanych	w Tybecie	klasz-
torów	Tashilhumpo,	tradycyjnej	rezydencji	panchen-
lamy.	Wizyta	 u  tybetańskiej	 rodziny.	Kolacja,	 nocleg	
-	hotel	w Shigatse.

D�zień�18.�Po	śniadaniu	powrót	do	Lhasy,	obiadoko-
lacja	w tybetańskim	stylu	z muzycznym	i tanecznym	
pokazem,	nocleg.

D�zień�19.�Śniadanie,	 przelot	 do	Zhongdian,	miasta	
leżącego	 w  legendarnym	 Shangrila,	 na	 pograniczu	
Tybetu	i Yunnanu.	Przejazd	nad	jezioro	Napa	(w	po-
rze	suchej	-	pastwisko	wśród	majestatycznych	gór).	
Następnie	zwiedzanie	bajecznie	rzeźbionego	Starego	
Miasta,	które	wciąż	jest	warte	zobaczenia,	mimo,	że	
zostało	w większej	części	strawione	przez	ogień.	Ko-
lacja,	nocleg.

D�zień�20.�Śniadanie,	przejazd	autokarem	(ok.	4	godz.)	
do	 wpisanego	 na	 listę	 UNESCO	 Lijiang.	 Po	 dro-
dze	 zwiedzamy	 niezwykle	 widowiskowy	 Przełom�
Skaczącego� Tygrysa� na	 Jangcy.	 Po	 przyjeździe	
do	 Lijiang	 zwiedzanie	 Starego	 Miasta	 -	 możliwość	
rozkoszowania	się	atmosferą	jednego	z niewielu	tak	
dobrze	zachowanych	zabytkowych	miast	chińskich.	
Obiadokolacja,	 wieczorem	 fakultatywnie	 muzyczny	
folklorystyczny	 spektakl	 oparty	 na	 tradycji	 Dongba	
mniejszości	narodowej	Naxi	(około	20	USD/os.),	noc-
leg	w Lijiang.

D�zień� 21.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Królewskiego	
Pałacu	 Naxi,	 podziwiamy	 baśniowe	 pejzaże	 nad	
Stawem	Czarnego	Smoka	z pasmem	górskim	w per-
spektywie	o wysokości	5	000	m.	Wizyta	w jednej	z ty-
powych	wiosek	mniejszości	Naxi,	odwiedziny	w gabi-
necie	lekarskim	słynnego	dr	He	znanego	na	świecie	
z  sukcesów	w  leczeniu	 białaczek	 niekonwencjonal-
nymi	metodami	 chińskiej	medycyny	 naturalnej	 przy	
użyciu	mieszanek	ziół	z gór	prowincji	Yunnan.	Obiad.	
Przejazd	autokarem	do	Dali,	nocleg.

Dzień� 22.	 Śniadanie.	 Pobyt	 w  kolejnym	 niezwykle	
atrakcyjnym	starym	miasteczku	chińskim,	zwiedzanie	

miasta	i okolic	jeziora	Erhai,	w tym	zespołu	Trzech	Pa-
gód	-	najstarszych	zachowanych	budowli	w południo-
wo-zachodnich	 Chinach.	 Obiad.	 Przejazd	 autokarem	
do	Kunmingu,	kolacja,	nocleg.
D�zień�23.�Śniadanie.	Przejazd	do	Kamiennego Lasu 
-	Shilin	-	 jednej	z większych	atrakcji	przyrodniczych	
prowincji	 Yunnan.	 Następnie	 powrót	 do	 Kunming	
i obiadokolacja	dla	tych,	którzy	nie	zgubią	się	w labi-
ryncie	skał.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	Guilin.	Po	
przylocie	transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Guilin.

D�zień� 24.	 Śniadanie.	 Następnie	 przejazd	 do	 okolic	
Longjititian.	Spacer	w górę	z parkingu	do	hotelu	(ok.	
20-30	min).	Obiadokolacja,	nocleg	w Pingan.

D�zień�25.�Śniadanie.	Kilkugodzinny	 spacer	 po	 tara-
sowych	polach	i wioskach	mniejszości	narodowych.	
Kawalerowie	mogą	 znaleźć	 sobie	 tu	 kandydatki	 na	
żony,	które	nie	dość	że	są	pięknie	i barwnie	ubrane,	
to	jeszcze	niestraszne	im	jest	przeniesienie	kilkunastu	
kilogramów	po	wąskich	górskich	ścieżkach.	Po	połu-
dniu	przejazd	do	Guilin,	wycieczka	na	Wzgórza	Trąby	
Słoniowej	wznoszące	się	ponad	rzeką	Li,	panorama	
na	Guilin,	obiadokolacja,	nocleg	w Guilin.

D�zień�26.�Śniadanie.	Rano	rejs	malowniczą	rzeką	Li	
do	Yangshuo -	podziwianie	wapiennych	ostańców,	
wiosek	 nadrzecznych	 i  olbrzymich	 bambusów,	 kra-
jobrazów	 będących	 wizytówką	 prowincji	 Guangxi,	
obiad	na	statku,	nocleg	w pełnym	życia	Yangshuo.

D�zień�27.�Śniadanie.	Dzień	wolny,	 fakultatywnie	wy-
cieczka	 poświęcona	 na	 podziwianie	 tzw.	 Wzgórza	
Księżycowego	 (Yueshan)	 -	 skąd	 rozciąga	 się	 prze-
piękna	panorama	na	okolicę,	pól	ryżowych,	rzeczki,	
wzgórz,	 wizyta	 w  jednym	 z  domów	w wiosce	 etc.,	
(około	 20	 USD/os.),	 ewentualnie	 wycieczki	 rowero-
we	po	okolicy,	po	południu	powrót	do	Guilin.	Obiad.	
Przejazd	pociągiem	do	Guangzhou (Kantonu).	Noc-
leg.

D�zień�28.�Śniadanie,	 przejazd	pociągiem	ekspreso-
wym	 do	 Hongkongu,	 krótkie	 zwiedzanie	 miasta:	
wjazd	na	wzgórze	Wiktorii,	 przejażdżka	 łódkami	po	
zatoczce	 Aberdeen,	 z  pozostałościami	 pływającej	
wioski,	miejsca,	w którym	kręcone	były	sceny	filmów	
z  Brucem	 Lee.	 Po	 obiedzie	 czas	wolny	 na	 zakupy,	
nocleg	w Hongkongu.

D�zień�29.�Wylot	do	Warszawy	przez	jeden	z europej-
skich	 portów	 lotniczych.	 Lądowanie	 w  Warszawie	
tego	samego	dnia	wieczorem.

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 550 PLN
CENA: 
5�790�PLN�+�2�895�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 790 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 895 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot główny: Warszawa - Szanghaj, Hongkong 

- Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasach: Chengdu - Lha-

sa, Lhasa - Zhongdian, Kunming - Guilin
-  przejazd nocnym pociągiem Xi’an - Chengdu oraz 

przejazdy pociągami na trasach: Pekin - Datong - 
Pingyao - Xi’an, Guilin - Guangzhou - Hongkong 

-  przejazd superszybkim pociągiem z Szanghaju 
do Pekinu

-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobo-
we z łazienkami, 3 noclegi w motelach (Pingyao, 
Pingan, Yangshuo), nocleg w pociągu (miejsca 
sypialne w przedziale 4-osobowym)

- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
-  transport: klimatyzowany autokar lub bus, pociąg, 

samolot
- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 640 USD
- zwyczajowe napiwki 120 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 790 USD

18.04 - 16.05.2015* 
01.06 - 29.06.2015 
04.07 - 01.08.2015*

02.08 - 30.08.2015*
02.09 - 30.09.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	przez	
jeden	z europejskich	portów	lotniczych	do	Hongkon-
gu.

D�zień�2.	Przylot	do	Hongkongu.	Przejazd	do	hotelu,	
krótki	 odpoczynek,	 a  następnie	 zwiedzanie	 miasta:	
wjazd	na	wzgórze	Wiktorii,	zatoczka	Aberdeen,	z po-
zostałościami	 pływającej	 wioski,	 na	 której	 kręcone	
były	sceny	filmów	z Brucem	Lee.	Kolacja.	Powrót	do	
hotelu.	Nocleg.

D�zień� 3.	 Poranny	 przejazd	 pociągiem	 do	 Kantonu.	
Spacer	 po	 wyspie	 Shamian,	 będącej	 oazą	 spokoju	
i stanowiącej	pamiątkę	czasów	kolonialnych.	Wizyta	
w Świątyni	Sześciu	Banianowych	Drzew,	której	głów-
ną	atrakcję	stanowi	pochodząca	z XI	wieku	Kwietna	
Pagoda.	 Późnym	 popołudniem	 przelot	 do	 Guilin	
w prowincji	Guangxi.	Obiadokolacja.	Nocleg	w Guilin.

D�zień�4.	Rano	rejs	malowniczą	rzeką	Li	do	Yangshuo	-	
podziwianie	wapiennych	ostańców,	wiosek	nadrzecz-
nych	i olbrzymich	bambusów	-	krajobrazów	będących	
wizytówką	 prowincji	 Guangxi,	 obiad,	 nocleg	 w  peł-
nym	życia	Yangshuo.

D�zień�5.	Rano	przejazd	do	Guilin.	Zwiedzanie	Jaskini	
Trzcinowego	 Fletu	 -	 grota	 będąca	 przykładem	 nie-
zwykłej	 erozji,	 pełna	 malowniczych	 form	 skalnych.	
Przejazd	 na	 plantację	 herbaty,	 poznanie	 procedury	
związanej	 z  procesem	 produkcji	 najlepszych	 chiń-
skich	herbat,	możliwość	degustacji.	Po	drodze	obiad.	
Po	południu	przelot	do	Lijiang	przez	Kunming.	Przylot	
do	Lijiangu	wieczorem.	Nocleg	w Lijiang.

D�zień�6.	Wjazd	kolejką	 linową	na	3	700	m	n.p.m.	na	
łąkę	 znajdującą	 się	 u podnóża	Śnieżnej	Góry	 Jade-
itowego	 Smoka	 (Yulongxueshan)	 -	 5	 596	m	 n.p.m.,	
krótki	trekking	po	okolicy,	zwiedzanie	starego	miasta	
w  Lijiang.	 Kolacja,	wieczorem	 fakultatywnie	 koncert	
tradycyjnej	muzyki	Naxi	(mieszkającej	tu	mniejszości	
narodowej)	-	muzycy	grają	na	replikach	instrumentów	
sprzed	kilkuset	lat	(około	19	USD/os).	Nocleg.

D�zień�7.	Wycieczka	do	najgłębszego	na	świecie	Prze-
łomu	Skaczącego	Tygrysa	na	Jangcy.	Powrót	do	Li-
jiang,	możliwość	rozkoszowania	się	atmosferą	jedne-
go	z niewielu	tak	dobrze	zachowanych	zabytkowych	
miast	chińskich.	Kolacja,	nocleg.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Dali.	Pobyt	w ko-
lejnym	 niezwykle	 atrakcyjnym	 starym	 miasteczku	
chińskim,	zwiedzanie	miasta	i zespołu	Trzech	Pagód	
-	najstarszych	zachowanych	budowli	w południowo-
-zachodnich	Chinach.	Wizyta	w Xizhou,	lokalnej	wio-
sce	zamieszkanej	przez	ludność	Bai,	udział	w klasycz-
nej,	charakterystycznej	dla	tej	mniejszości	ceremonii	
parzenia	herbaty.	Kolacja,	nocleg	w Dali.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	wyjazd	w kierunku	birmańskiej	
granicy.	 Podróż	 przez	 jedne	 z  bardziej	 odległych,	
egzotycznych	zakątków	Chin	po	dawnej	tzw.	drodze	

birmańskiej	 stanowiącej	 główne	 źródło	 za-

opatrzenia	wojsk	sprzymierzonych	w czasie	 II	wojny	
światowej	prowadzącej	wzdłuż	jednej	z odnóg	legen-
darnego	szlaku	jedwabnego.	Długi	przejazd	(400	km,	
około	 7-8	 godzin)	 urozmaicą	 piękne	widoki	 na	 góry	
Gaoligong	 oraz	 pełen	 kolorytu	 obraz	wiosek	mniej-
szości	narodowych.	Obiadokolacja.	Nocleg	w Mang-
shi.

D�zień�10.	Wizyta	w Świątyni	Puti-Bussha.	Dalsza	po-
dróż	w  kierunku	granicy.	Po	drodze	możliwość	 za-
trzymania	się	w lokalnych	wioskach	zamieszkanych	
przez	 mniejszości	 narodowe	 Dean	 i  Jingpo,	 krótki	
trekking.	Po	południu	przyjazd	do	Ruili,	pełnego	ko-
lorytu	granicznego	miasta	będącego	centrum	życia	
handlowego	 i  rozrywkowego	 okolicznych	 terenów.	
Wizyta	w lokalnej	świątyni	buddyjskiej	Hansha	i wio-
sce	 zamieszkanej	 przez	mniejszość	 narodową	Dai.	
Obiadokolacja.	Wieczorem	dla	chętnych	możliwość	
obejrzenia	tętniącego	życie	nocnego	marketu	(około	
5	USD/os).	Nocleg	w Ruili.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	przejazd	do	granicy	chińsko-
-birmańskiej.	 Przekroczenie	 granicy.	 Po	 odprawie	
granicznej	przejazd	przez	Muse	do	Lashio	(187	km,	5	
godzin).	Po	drodze	wizyta	w wiosce	mniejszości	Pa-
laung,	podglądanie	codziennego	życia.	Przyjazd	do	
Lashio,	zakwaterowanie	w hotelu.	Nocleg	w Lashio.

D�zień� 12.	 Po	 śniadaniu	 wizyta	 na	 lokalnym	 rynku.	
Następnie	 przejazd	 na	 zwiedzanie	 największych	
chińskich	świątyń	w Birmie	-	Quan	Yin	San.	Konty-
nuowanie	podróży	do	kolonialnego	miasteczka	Pyin	
Oo	Lwin	(Maymyo).	Transfer	do	hotelu.	Krótka	prze-
jażdżka	 (1,5	godz.)	pociągiem	relacji	Lashio	-	Man-
dalay	ze	stacji	Naung	Pan	do	Naung	Cho,	żeby	mieć	
okazję	zobaczenia	 jak	podróżują	Birmańczycy	oraz	
nade	wszystko	mieć	możliwość	podziwiania	słynne-
go	mostu	Gokteik.	Nocleg	w Maymyo.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Jaskini	Peik	Chin	
Myaung,	wodospadu	Pwe	Kauk,	pagody	Maha	Ant	
Htoo	 Kan	 Tha	 oraz	 ogrodu	 botanicznego.	 Dalszy	
przejazd	do	Mandalay.	Nocleg	w Mandalay.

D�zień�14.	Orwell	narzekał	kiedyś,	że	są	w Mandalay	
tylko	cztery	ciekawe	rzeczy	i wszystko	na	„p”:	priests	
(księża),	 pariasi,	 pagody	 i  prostytutki.	W  rzeczywi-
stości	nikt	nie	będzie	się	ani	sekundy	nudził	 -	 rano	
około	2-godzinyy	rejs	do	Mingun,	gdzie	znajduje	się	
największa	w świecie	pagoda	-	projekt	pewnego	sza-
lonego	króla.	Zakupy	kolorowych	lalek	i kolonialnych	
kapeluszy.	Następnie	zwiedzimy	świątynię	Mahmu-
ni,	klasztor	Shwenandaw	oraz	pagodę	Kuthodaw.	Po	
południu	wizyta	w dawnej	stolicy	Amarapura	-	„Mie-
ście	Nieśmiertelności”	oddalonym	od	Mandalay	o 11	
km.	Największą	atrakcją	 jest	najdłuższy	na	świecie	
most	z drewna	tekowego	U Bein	o długości	1,2	km.	
Powrót	do	Mandalay	na	nocleg.

D�zień�15.	Rejs	statkiem	po	rzece	Irravadi	do	Bagan.	

Jak	w kalejdoskopie	przesuwać	się	będą	przed	na-
szymi	 oczami	 łodzie	 i  tratwy,	 a  na	brzegach	 -	ma-
lownicze	wioski	i dziesiątki	pagód,	scenki	rodzajowe	
z życia	najdalszej	prowincji,	wychodzenie	do	wiosek	
po	chybotliwej	kładce	podczas	postoju	statku.	Ósmy	
cud	świata	-	Bagan,	zapowiada	się	już	z daleka	syl-
wetkami	niezliczonych	świątyń.	Nocleg	w Bagan.

D�zień�16.	Bagan	to	jedyne	miejsce	na	świecie,	gdzie	
na	 40	 km2	 jest	 więcej	 świątyń	 -	 (niegdyś	 12	 tys.,	
z  których	 zachowało	 się	 2  229)	 -	 niż	 ludzi,	 którzy	
mieszkają	tu	w czterech	wioskach.	Między	XI	a XIII	
wiekiem,	 kiedy	 Mongołowie	 zniszczyli	 na	 zawsze	
to	 miasto,	 mieszkało	 tu	 200	 tys.	 ludzi.	 Zwiedzanie	
najważniejszych	pagód	 i stup,	z których	każda	 jest	
niepowtarzalna.	Po	lunchu	wyjazd	do	Mount	Popa	-	
świętej	góry	natów	-	duchów	opiekuńczych	żyjących	
według	Birmańczyków	w niemalże	każdym	drzewie,	
na	szczytach	gór	i w strumykach.	Zachód	słońca	wi-
dziany	z  tej	góry	na	zawsze	pozostanie	w pamięci.	
Nocleg	w Bagan.

D�zień� 17.	Wczesna	 pobudka,	 przejazd	 na	 lotnisko.	
Przelot	do	Heho	i przejazd	nad	jezioro	Inle.	Zwiedza-
nie	miasteczka	i jaskini	Pindaya.	Transfer	do	hotelu.	
Po	 kolacji,	 przedstawienie	 taneczne	 w  wykonaniu	
miejscowych	 artystów	 -	 naturszczyków	 (nie	 mylić	
z naturystami…).	Nocleg.

D�zień� 18.	 Wycieczka	 łodzią	 po	 jeziorze	 Inle	 -	 jed-
nym	z najładniejszych	jezior	świata,	targ	na	łódkach	
wśród	 roznamiętnionej	 handlem	 społeczności	 je-
ziornej,	 klasztor	 z  tresowanymi	 kotami.	 Możliwość	
spotkania	osławionych	kobiet-żyraf.	Powrót	do	bazy.	
Nocleg.

D�zień�19.	Wcześnie	rano	transfer	na	lotnisko	i wylot	
do	Yangonu,	zwiedzanie	Yangonu	mieszanki	złotych	
pagód,	 angielskiej	 architektury	 kolonialnej	 i  (stety,	
czy	 niestety)	wdzierającej	 się	 tu	 od	 kilku	 lat	 nowo-
czesności.	 Shwedagon	 -	 największa	 stupa	 świata.	
Tak	wyglądał	Bangkok,	Sajgon	czy	Kalkuta	pół	wieku	
temu.	Nocleg.

D�zień�20.	Rano	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	
przez	port	tranzytowy	w Azji	i Europie.

D�zień�21.	 Przylot	 do	Warszawy	w godzinach	połu-
dniowych.

CHiNY�POłUDNiOWe�-�BiRmA

TERMINY:

CENA: 

6�760�PLN�+�2 790�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 760 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 790 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot główny: Warszawa - Hongkong, Yangon - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, za wyjątkiem Lashio - hotel turystyczny
-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie w Chinach, w Bir-

mie śniadania
-  transport: samolot, pociąg, autokar lub bus, łódź
-  przeloty wewnętrzne na trasach: Kanton - Guilin, 

Guilin - Kunming - Lijiang, Bagan - Heho, Heho - 
Yangon

-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za wizy
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe 280 USD
-  zwyczajowe napiwki: ok. 85 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego 800 USD

Uwaga:�wskazana�ochrona�przeciwmalarycz-
na

18.01 - 07.02.2015 21.11 - 11.12.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie,	wylot	do	
Pekinu	przez	jeden	z portów	lotniczych	w Europie.

D�zień�2.	Przylot	do	Pekinu.	Po	zatłoczonych	ulicach	
stolicy	Chin	jedziemy	zobaczyć	Świątynię	Nieba	-	je-
den	z symboli	Pekinu,	miejsce	modłów	cesarzy	o po-
myślne	 zbiory	 w  okresie	 panowania	 dynastii	 Ming	
i Qing,	a obecnie	największy	park	w mieście.	Obiado-
kolacja	i nocleg.

D�zień� 3.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 na	 zwiedzanie	 Pała-
cu	 Letniego	 -	 najpiękniejszego	 ogrodu	 cesarskiego	
w  Chinach.	 Oprócz	 typowo	 chińskiej	 architektury	
można	 tam	podziwiać	wspaniałe	 założenia	 parkowe	
oraz	zajmujące	¾	powierzchni	sztuczne	jezioro	Kun-
ming	 (możliwość	 krótkiej	 przejażdżki	 „smoczymi”	
łodziami).	 Po	 południu	 opuszczamy	 gwarne	 miasto	
i  jedziemy	 zobaczyć	 Wielki	 Mur	 -	 jeden	 z  siedmiu	
nowych	 cudów	 świata,	 największy	 na	 świecie	 sys-
tem	 umocnień	 i  najwybitniejszy	 zabytek	 chińskiego	
budownictwa.	Po	powrocie	do	Pekinu	kolacja:	kacz-
ka	po	pekińsku.	Wspólne	wyjście	na	wieczorny	 targ	
żywności.	Nocleg.

D�zień�4.	Dla	chętnych	poranny	spacer	do	 jednego	
z parków,	gdzie	mieszkańcy	Pekinu	ćwiczą	tai-chi.	
Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 Plac	 Tiananmen	 -	 naj-
większy	plac	świata,	na	środku	którego	stoi	potężny	
gmach	Mauzoleum	Mao	Zedonga.	Następnie	zwie-
dzanie	najważniejszego	zabytku	Pekinu:	Zakazane-
go	Miasta	-	pochodzący	z XV	w.	kompleks	pałacu	
cesarskiego,	w którym	rezydowało	24	cesarzy	z dy-
nastii	Ming	i Qing.	Wizyta	w świątyni	lamaistycznej	
Yonghegong	(Pałac	Harmonii	i Pokoju)	-	jednej	z naj-
piękniejszych	w Pekinie.	Obiadokolacja.	Nocleg.

D�zień�5.	Po	śniadaniu	przejazd	superszybkim	pocią-
giem	do	Suzhou.	Przyjazd.	Zwiedzanie	miasta.	Na	
początek	przejażdżka	łodziami	po	Wielkim	Kanale	-	
wybitnym	osiągnięciu	inżynierii	dawnych	Chin	-	oraz	
po	jego	odnogach,	które	przecinają	gęstą	zabudo-
wę	miasta.	Następnie	zwiedzanie	Ogrodu	Pokorne-
go	Zarządcy,	będącego	 jednym	z najpiękniejszych	
przykładów	chińskiej	sztuki	projektowania	ogrodów.	

Po	 lekcji	 kaligrafii	przejazd	na	obiadokolację.	Wie-
czorem	 dla	 chętnych	 spacer	 po	 Starym	 Mieście.	
Nocleg.

D�zień� 6.	 Śniadanie.	 Przejazd	 autokarem	 do	 Hang-
zhou.	Zwiedzanie	buddyjskiej	świątyni	Lingying,	zna-
nej	z oryginalnych	posągów	wykutych	bezpośrednio	
w skale.	Następnie	spacerowy	rejs	łodzią	po	Jeziorze	
Zachodnim	 uosabiającym	 klasyczne	 chińskie	 wy-
obrażenie	piękna.	Po	południu	przejazd	do	Wuzhen,	
gdzie	 łodzią	 przedostaniemy	 się	 do	 hotelu	w  odre-
staurowanej	zabytkowej	części	miasta.	Pobyt	tam	to	
prawdziwa	podróż	w czasie:	drewniane	domki	prze-
glądają	się	w wodach	 licznych	kanałów,	a malowni-
cze	mosty	spinają	brzegi.	W wodzie	migocą	odbicia	
lamp	i lampionów,	słychać	plusk	wioseł	przepływają-
cych	łódek.	Obiadokolacja.	Nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Wuzhen	-	oprócz	
zabytkowej	 zabudowy	 zobaczymy	 pokazową	 wy-
twórnię	 wódki	 ryżowej	 i  pracownię	 farbowania	
tkanin.	 Następnie	 przejazd	 do	 Szanghaju	 (około	 2	
godzin),	spacer	po	Bundzie	-	reprezentacyjnej	nad-
rzecznej	promenadzie,	pozostałości	dawnej	Dzielni-
cy	Międzynarodowej.	Transfer	do	hotelu.	Zakwate-
rowanie,	obiadokolacja.	Wieczorem	spacer	po	ulicy	
Nankińskiej	-	głównej	arterii	handlowej	miasta,	toną-
cej	w światłach	neonów.	Nocleg.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	udajemy	się	na	słynny	targ	wa-
rzywny	Yangpu.	Następnie	wizyta	u tradycyjnej	ro-
dziny	chińskiej.	Odwiedzimy	też	Świątynię	Nefryto-
wego	Buddy	-	jedną	z niewielu	świątyń	buddyjskich	
w mieście,	znaną	z niezwykłego	posągu	sprowadzo-
nego	niegdyś	 z Birmy.	Zwiedzanie	 szanghajskiego	
Starego	Miasta	-	spacer	uliczkami	przypominający-
mi	cesarskie	Chiny.	Perła	Orientu	-	wieża	TV.	Obia-
dokolacja.	Nocleg	w Szanghaju.

D�zień�9.	Przejazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.	Lą-
dowanie	na	lotnisku	w Warszawie	późnym	wieczo-
rem.

CHiNY�W PiGUłCe

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 450 PLN + 80 USD

CENA: 
5�350�PLN�+�490�USD
I rata: 800 PLN - płatne przy zapisie
II rata: 5 350 PLN - płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
III rata: 490 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie: Warszawa - Pekin, Szanghaj - 

Warszawa
-  przejazd superszybkim pociągiem Pekin - Suzhou
-  zakwaterowanie: noclegi w hotelu 3***, pokoje 

2-os. z łazienkami
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport: klimatyzowany autokar lub bus, pociąg
- opiekę pilota - przewodnika
- wizę chińską
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 160 USD
- zwyczajowe napiwki 40 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 240 USD

06.04 - 14.04.2015
25.04 - 03.05.2015* 
30.05 - 07.06.2015   
20.06 - 28.06.2015 
11.07 - 19.07.2015*   

08.08 - 16.08.2015*
12.09 - 20.09.2015*   
10.10 - 18.10.2015 
04.11 - 12.11.2015

Pekin - Wielki Mur - Suzhou - Hangzhou - Wuzhen - Szanghaj
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Pekinu	przez	jeden	z tranzytowych	portów	lotniczych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	Pekinu.	 Przejazd	 na	 zwiedzanie	
letniej	rezydencji	cesarskiej	Yiheyuan	(tzw.	Pałac	Let-
ni),	krótki	rejs	łodzią	po	jeziorze	Kunming.	Obiadoko-
lacja,	nocleg	w Pekinie.

D�zień� 3.	 Śniadanie.	 Grobowce	 Cesarzy	 z  Dynastii	
Ming	-	wizyta	na	terenie	jednego	z 13	grobowców,	re-
gionalny	przemysł	-	wizyta	w zakładzie	produkującym	
pokrywane	emalią	wyroby	z miedzi	 (tzw.	Cloisonne).	
Wielki	 Mur,	 spacer	 po	 jednym	 z  najlepiej	 zachowa-
nych	odcinków	Chińskiego	Muru.	W drodze	powrot-
nej	wizyta	w Centrum	Medycyny	Naturalnej	-	okazja	
do	 dowiedzenia	 się	 czegoś	 o  alternatywnej	 liczącej	
kilka	tysięcy	lat	metodzie	leczenia,	a także	możliwość	
zaaplikowania	sobie	relaksującego	masażu	stóp.	Na	
kolację	słynna	kaczka	po	pekińsku.	Nocleg.

D�zień�4.	Śniadanie,	od	rana	wizyta	na	słynnym	placu	
Bramy	 Niebiańskiego	 Spokoju	 (Tiananmen	 Guang-
chang),	 następnie	 zwiedzanie	 imponującej	 swoimi	
rozmiarami	 zimowej	 rezydencji	 cesarskiej	 Zakaza-
nego	Miasta	 (Gugong)	 -	miejsca,	 do	 którego	 zwykli	
śmiertelnicy	 nie	mieli	 dostępu.	Przejazd	do	 jednego	
z najbardziej	znanych	kompleksów	świątynnych	Peki-
nu	-	Ołtarza	Nieba	 (Tiantan),	gdzie	cesarz	kilka	 razy	
do	roku	odbywał	modły	w intencji	urodzaju	i pomyśl-
ności	kraju	i utrzymania	swego	Mandatu	Niebios.	Po	
wczesnej	obiadokolacji	transfer	na	dworzec	kolejowy	
i przejazd	do	Xi’an.

D�zień�5.	Przyjazd	do	dawnej	stolicy	Chin	-	Xi’an.	Od	
rana	zwiedzanie	miasta:	symbolu	Xi’an	-	Wielkiej	Pa-
gody	Dzikiej	Gęsi	 (Dayanta),	Muzeum	Historycznego	
Prowincji	Shaanxi	-	jednego	z najbogatszych	w eks-
ponaty	 muzeum	 w  Chinach,	 historycznych	 murów	

miejskich,	 Dzielnicy	 Muzułmańskiej	 i  Wiel-

kiego	 Meczetu	 -	 niezwykle	 interesującej,	 różnej	 od	
typowych	meczetów	budowli	-	drugiej	pod	względem	
wielkości	świątyni	islamskiej	w Chinach.	Bankiet	pie-
rożkowy	na	kolację,	wieczorem	wyjście	na	bazar	ofe-
rujący	lokalne	przekąski,	nocleg	w Xi’an.

D�zień� 6.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 głównej	 atrakcji	
okolic	 Xi’an	 -	 Muzeum	 Żołnierzy	 Armii	 Terakotowej	
(Bingmayong)	 -	 pośmiertnej	 wielotysięcznej	 cera-
micznej	armii	pierwszego	cesarza	Chin	z III	w.	p.n.e.	
Po	kolacji	transfer	na	dworzec.	Przejazd	pociągiem	do	
Chongqing.	

D�zień� 7.	 Przyjazd.	 Śniadanie.	 Następnie	 zwiedzanie	
zabytków	 buddyjskiej	 sztuki	 sakralnej	 -	 Grot	 Dazu	
(około	150	km	od	Chongqingu).	Powrót	do	najwięk-
szej	aglomeracji	w Chinach	-	Chongqingu,	zwiedzanie	
parku	Erling,	Ciqikou	-	uliczka	przypominająca	dawne	
czasy	miasta	i jego	historię.	Wizyta	w lokalnej	herba-
ciarni.	Obiadokolacja,	zaokrętowanie	na	statek,	noc-
leg	na	statku,	przygotowanie	do	rejsu.

D�zień�8.*	Rzeka	Jangcy	-	podziwianie	cudów	natury,	
przepłynięcie	 obok	 Miasta	 Duchów	 Fengdu	 i  ska-
ły	 Shibaozhai,	 na	 której	 góruje	 szkarłatna	Świątynia	
w Kształcie	Orchidei	w formie	pagody,	nocleg	na	wy-
sokości	miejscowości	Wanxian.

D�zień�9.*	Kolejny	dzień	na	rzece,	wreszcie	najbardziej	
widowiskowy	 etap	 podróży,	 Trzy	 Przełomy	 (Sanxia).	
Późnym	wieczorem	dotarcie	do	Tamy	Trzech	Przeło-
mów	i pokonanie	niezwykłego	cudu	techniki:	pięcio-
stopniowej	śluzy.	Kontynuowanie	podróży	i nocleg	na	
statku.

*	uwaga	-	program	zwiedzania	podczas	rejsu	może	ulec	
zmianie	(jest	uzależniony	od	przewoźnika).
D�zień�10.	Ostatni	etap	rejsu,	zwiedzanie	Wielkiej	Tamy	
w rejonie	Trzech	Przełomów.	Dopłynięcie	do	Yichang,	
koniec	rejsu.	Przejazd	pociągiem	do	Wuhan.	Zwiedza-

nie	głównej	atrakcji	miasta	 -	Wieży	Żółtego	Żurawia	
stojącej	 na	 Wzgórzu	 Węża.	 Obiadokolacja.	 Nocleg	
w Wuhan.

D�zień�11.	Po	wczesnym	śniadaniu	przejazd	szybkim	
pociągiem	do	Szanghaju.	 Przyjazd.	 Spacer	 po	 ską-
panym	 w  światłach	 neonów	 nabrzeżu	 (Bund)	 oraz	
wjazd	na	Perłę	Orientu	-	najwyższą	w Azji	wieżę	tele-
wizyjną.	Wieczorem	dla	chętnych	przechadzka	słynną	
reprezentacyjną	 i handlową	ulicą	Nankińską.	Nocleg	
w Szanghaju.

D�zień�12.	Śniadanie.	Przejazd	do	tradycyjnego	ogrodu	
arystokracji	 chińskiej	 -	 Yuyuan,	 zwiedzanie	 Starego	
Miasta	-	pozostałości	cesarskich	Chin,	wizyta	w naj-
bardziej	 znanej	w Szanghaju	 herbaciarni	Huxingting	
(dla	 chętnych	 możliwość	 wypicia	 herbaty).	 Następ-
nie	 transfer	 do	Muzeum	Rozwoju	 i  Urbanizacji	Mia-
sta	 Szanghaj.	 Obiadokolacja.	 Późnym	 popołudniem	
przejazd	na	lotnisko,	wylot	na	wyspę	Hajnan.	Przylot	
do	wypoczynkowej	miejscowości	Sanya.	Transfer	do	
hotelu,	zakwaterowanie,	nocleg.

D�zień�13.	Śniadanie.	Czas	wolny.	Obiadokolacja,	noc-
leg.

D�zień�14.	Śniadanie,	drugi	dzień	wypoczynku	w Sa-
nya.	Obiadokolacja,	nocleg.

D�zień�15.	Przelot	do	Hongkongu,	krótkie	zwiedzanie	
miasta:	 wjazd	 na	 wzgórze	 Wiktorii,	 zatoczka	 Aber-
deen,	z pozostałościami	pływającej	wioski	-	miejsca,	
gdzie	kręcono	sceny	do	filmów	z Brucem	Lee.	Trans-
fer	 do	 hotelu	 -	 zakwaterowanie,	 krótki	 odpoczynek.	
Po	południu	czas	wolny	na	zakupy	 lub	samodzielne	
spacery.	Wieczorem	wykwaterowanie	z hotelu,	prze-
jazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	przez	jeden	z portów	
lotniczych.

Dzień�16.	Lądowanie	w Warszawie.

CHINY�z rejsem�po�rzece�Jangcy

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN + 130 USD

CENA: 

5�790�PLN�+�1�890�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 790 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 890 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Pekin; Hongkong - 

Warszawa
-  przeloty wewnętrzne: Szanghaj - Sanya - Hong-

kong
-  przejazdy nocnymi pociągami na trasach: Pekin - 

Xi’an, Xi’an - Chongqing (przedziały sypialne 4-os.) 
-  przejazd dziennym pociągiem Yichang - Wuhan 

- Szanghaj
-  zakwaterowanie w hotelach 3*** (na Hajnanie - 

hotel 4****), pokoje 2-osobowe z łazienkami, 2 
noclegi w pociągach (miejsca sypialne w przedzia-
le 4-osobowym), 

-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie, 3 posiłki podczas 
rejsu,

-  transport klimatyzowanym autokarem lub busem, 
statkiem

- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
- rejs po rzece Jangcy statkiem 4****
- ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 250 USD
- zwyczajowe napiwki 90 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 
490 USD
- dopłata do kabiny 1-osobowego na statku 
295 USD

25.04 - 10.05.2015* 
30.05 - 14.06.2015
4.07 - 19.07.2015*

1.08 - 16.08.2015*
5.09 - 20.09.2015*
10.10 - 25.10.2015

Pekin - Xi’an - Banpo - Chongqing - rzeka Jangcy - Wuhan - Szanghaj - wyspa Hajnan - 
Hongkong
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie,	wylot	do	
Pekinu	 przez	 jeden	 z  tranzytowych	 portów	 lotni-
czych.

D�zień�2.	Przylot	do	Pekinu.	Zwiedzanie	Letniego	Pa-
łacu	 -	 znakomitego	 przykładu	 cesarskiego	 ogrodu	
z  licznymi	 pawilonami	 wkomponowanymi	 w  natu-
ralną	scenerię.	Następnie	wizyta	w Centrum	Medy-
cyny	Naturalnej	-	okazja	do	dowiedzenia	się	czegoś	
o alternatywnej,	 liczącej	 kilka	 tysięcy	 lat,	metodzie	
leczenia,	 a  także	 możliwość	 zaaplikowania	 sobie	
relaksującego	masażu	(niestety	tylko	stóp).	Kolacja.	
Nocleg	w Pekinie.

D�zień� 3.	 Śniadanie.	 Grobowce	 Cesarzy	 z  Dynastii	

Ming	-	wizyta	na	terenie	 jednego	z 13	grobowców.	
Wielki	Mur,	spacer	po	jednym	z najlepiej	zachowa-
nych	odcinków	Chińskiego	Muru.	Po	drodze	regio-
nalny	przemysł	-	wizyta	w zakładzie	produkującym	
pokrywane	emalią	wyroby	z miedzi	(tzw.	Cloisonne).	
Obiadokolacja.	Nocleg.

D�zień� 4.	 Śniadanie.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 Świątyni	
Nieba	-	symbolu	miasta,	miejsca	dawnych	modłów	
cesarza	o pomyślne	plony.	Następnie	Plac	Tianan-
men	 -	 panorama	 i  architektura	 najważniejszego	
i największego	placu	„Państwa	Środka”,	Zakazane	
Miasto	-	zwiedzanie	zimowego	Pałacu	Cesarskiego,	
w którym	siedzibę	swoją	miało	24	cesarzy	z dynastii	
Ming	 i Qing.	Po	wczesnej	obiadokolacji	 transfer	na	
dworzec	kolejowy	i przejazd	pociągiem	do	Xi’an.

D�zień� 5.	 Przyjazd	 do	 dawnej	 stolicy	 Chin	 -	 Xi’an,	
transfer	do	hotelu	na	śniadanie.	Od	rana	zwiedzanie	
historycznych	murów	miejskich.	Następnie	przejazd	
do	słynnego	muzeum	z tysiącami	terakotowych	żoł-
nierzy,	stojących	na	straży	cesarza	Qin	Shi	Huangdi	
-	Muzeum	Armii	Terakotowej.	Wizyta	w fabryce	pro-
dukującej	wyroby	z nefrytu.	Wielki	Meczet	-	druga,	
co	do	wielkości	świątynia	muzułmańskiej	mniejszo-
ści	 narodowej	 w  Chinach.	 Dzielnica	muzułmańska	
-	centrum	życia	społeczności	muzułmańskiej	w Xi-
’an.	Spacer	po	ulicy,	pełnej	sklepów	z tradycyjnymi	
chińskimi	wyrobami.	Kolacja	-	 lokalna	specjalność:	
chińskie	pierożki.	Po	kolacji	niezwykle	barwne	wido-
wisko	folklorystyczne	przedstawiające	tańce	i muzy-
kę	z czasów	dynastii	Tang.	Nocleg	w Xi’an.

D�zień� 6.�Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 symbolu	 Xi’an	 -	
Wielkiej	Pagody	Dzikiej	Gęsi	oraz	wizyta	w Muzeum	
Historycznym	-	jednym	z najciekawszych	i najbogat-
szych	w eksponaty	muzeów	w Chinach.	Po	kolacji	
transfer	na	dworzec	kolejowy	 i przejazd	pociągiem	
do	Chengdu.

D�zień�7.	Przyjazd	do	Chengdu.	Po	wczesnym	lunchu	
przejazd	autokarem	do	Leshan.	Krótki	rejs	łodzią	po	
rzece	Min:	Wielki	Budda	-	monumentalny	posąg	wy-
rzeźbiony	w skale	-	największy	na	świecie	kamienny	
wizerunek	Buddy,	budowane	przez	90	lat	dzieło	ge-
nialnego	(lub	też	szalonego)	mnicha.	Przejazd	auto-
karem	do	leżącej	u stóp	jednej	z czterech	świętych	
gór	buddyjskich	miejscowości	Emei.	Wizyta	na	 lo-
kalnym	bazarze.	Obiadokolacja.	Nocleg.

D�zień�8.	Śniadanie.	Wjazd	kolejką	 linową	na	Świę-
tą	Górę	Emei	 (ważny	cel	pielgrzymek	buddyjskich)	
do	 Świątyni	 Wanian	 -	 najstarszego	 klasztoru	 na	
zboczach	 góry	 Emei,	 zwiedzanie	 klasztoru.	 Obiad	
w  klasycznym,	 buddyjskim	 stylu.	 Wędrówka	 do	
wybudowanego	na	skale	Pawilonu	Nieskazitelnego	

Dźwięku.	Następnie	powrót	autokarem	do	Chengdu.	
Zakwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

D�zień� 9.	 Wczesne	 śniadanie,	 transfer	 na	 lotnisko.	
Przelot	do	Lhasy.	Przejazd	do	hotelu.	Plac	i ulica	Bar-
hokr	-	krótki	spacer,	czas	na	aklimatyzację.	Obiado-
kolacja.	Nocleg.

D�zień�10.	Śniadanie.	Norbulinka	-	 letnia	 rezydencja	
dalajlamów;	Świątynia	Jokhang	-	najświętsze	miej-
sce	Tybetu,	cel	pielgrzymek	tysięcy	mnichów,	wizy-
ta	w  zakładzie	 produkującym	 tybetańskie	 dywany.	
Obiadokolacja.	Nocleg.

D�zień�11.	Śniadanie.	Pałac	Potala	-	zimowa	rezyden-
cja	dalajlamów;	budowla	uznana	za	architektoniczny	
cud	świata,	Klasztor	Sera	-	wizyta	w pochodzącym	
z XV	w.	klasztorze	lamaistycznym,	możliwość	przy-
patrzenia	się	tradycyjnej	debacie	mnichów.	Obiado-
kolacja,	nocleg.

D�zień�12.	Śniadanie.	Drepung	-	jeden	z największych	
klasztorów	 na	 świecie,	 obserwacja	 życia	 codzien-
nego	-	wizyta	u tradycyjnej	rodziny	tybetańskiej.	Dla	
chętnych	fakultatywnie	wyjazd	nad	jezioro	Yamdrok	
-	jedno	z czterech	świętych	jezior	tybetańskich	(oko-
ło	50	USD).	Obiadokolacja	-	wieczór	folklorystyczny:	
tradycyjne	 tybetańskie	 potrawy,	 regionalne	 tańce	
i śpiewy.	Nocleg.

D�zień� 13.	 Śniadanie.	 Transfer	 na	 lotnisko	w  Lhasa	
i przelot	do	Czengdu.	Przejazd	do	Instytutu	Hodowli	
Pandy	-	możliwość	obejrzenia	narodowego	skarbu	
Chin.	Następnie	zwiedzanie	położonej	w parku	świą-
tyni	buddyjskiej	Wenshuyuan,	wizyta	w  tradycyjnej	
syczuańskiej	herbaciarni,	okazja	do	relaksu	i czas	na	
zastanowienie	 się	 nad	 problemem	 wiecznego	 po-
spiechu	w naszym	życiu.	Obiadokolacja	w słynnym	
syczuańskim	stylu.	Nocleg.

D�zień�14.	Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko,	przelot	
do	 Szanghaju.	 Przylot.	 Transfer	 do	 hotelu,	 zakwa-
terowanie.	Następnie	zwiedzanie	miasta:	Bund	(na-
brzeże)	 -	 symbol	 Szanghaju,	 pozostałość	 dawnej	
Dzielnicy	Międzynarodowej,	Perła	Orientu	-	najwyż-
sza	w Azji	wieża	TV.	Kolacja.	Nocleg	w Szanghaju.

D�zień� 15.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 tradycyjnego	
ogrodu	 arystokracji	 chińskiej	 -	 Yuyuan,	 Starego	
Miasta	-	pozostałości	cesarskich	Chin,	wizyta	w naj-
bardziej	znanej	w Szanghaju	herbaciarni	Huxingting.	
Następnie	przejazd	do	Muzeum	Rozwoju	 i Urbani-
zacji	Miasta	Szanghaj.	Kolacja.	Dla	chętnych	spacer	
słynną	reprezentacyjną	i handlową	ulicą	Nankińską,	
oświetloną	blaskiem	neonów.	Nocleg	w Szanghaju.

D�zień�16.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko.	Powrót	do	
kraju.	Lądowanie	na	lotnisku	w Warszawie	późnym	
wieczorem.

CHINY - TYBET

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 550 PLN

CENA: 
5�590�PLN�+�1�690�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 590 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 690 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Pekin, Szanghaj - 

Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasach Chengdu - Lha-

sa, Lhasa - Chengdu - Szanghaj
-  przejazdy nocnymi pociągami na trasach: Pekin - 

Xi’an, Xi’an - Chengdu (przedziały sypialne 4-os.)
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-osobo-

we z łazienkami, 2 noclegi w pociągach (miejsca 
sypialne w przedziale 4-osobowym)

- śniadania i obiadokolacje
- transport klimatyzowanym autokarem lub busem
- wizę chińską
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu 330 USD
- zwyczajowych napiwków 70 USD
- dopłaty do pokoju 1-osobowego 460 USD

22.04 - 07.05.2015* 
16.05 - 31.05.2015
02.06 - 17.06.2015
11.07 - 26.07.2015* 

12.08 - 27.08.2015*
12.09 - 27.09.2015
03.10 - 18.10.2015

Pekin - Xi’an - Czengdu - Leshan - Emei - Lhasa - Szanghaj
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D�zień�1.�Wcześnie	rano	zbiórka	na	lotnisku	w War-
szawie.	Wylot	do	Los	Angeles	przez	jeden	z portów	
lotniczych	w Europie.	Przylot	do	Los	Angeles	w go-
dzinach	wieczornych	czasu	lokalnego.	Transfer	do	
hotelu.	Zakwaterowanie.	Nocleg.

Dzień�2.�Zwiedzanie	Los Angeles:	Hollywood,	Bever-
ly	Hills,	 Sunset	Bulevard,	Promenada	Gwiazd,	 Teatr	
Chiński.	Późnym	popołudniem	przejazd	do	pięknego	
San	Diego.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Nocleg.

Dzień�3.�Zwiedzanie	 San Diego.	 Około	 południa	
przejazd	 do	 Tijuany	  -	 przygranicznej	 miejscowości	
w Meksyku,	spacer	po	mieście,	dla	chętnych	(fakul-
tatywnie)	 obiad	 połączony	 z  degustacją	 zwalającej	
z nóg	tequili	przy	wtórze	meksykańskiej	muzyki	i wy-
cieczkowego	 chóru	 biesiadników.	 Wieczorna	 prze-
chadzka	po	kolonialnej	starówce	San	Diego.	Powrót	
na	nocleg.

Dzień�4.�Przejazd	z San	Diego	przez	legendarną,	„we-
sternową”,	porośniętą	olbrzymimi	kaktusami	saguaro	
Arizonę	 do	 Flagstaff.	 Po	 drodze	 krótki	 przystanek	
w Yumie,	 z możliwością  fakultatywnego	zwiedzenia	
więzienia	 znanego	 z  filmu	 „15.10	 do	 Yumy”,	 w  któ-
rym	odsiadywali	wyroki	wszelkiej	maści	łotry,	hulaki,	

rewolwerowcy	 i  typy	spod	ciemnej	gwiazdy.	

Nocleg	we Flagstaff.
Dzień�5.�Wcześnie	rano	wyjazd	do	największego	cudu	
natury	w USA	–	Parku Narodowego Grand Canyon.	
Oglądanie	kanionu	z najciekawszych	punktów	wido-
kowych,	oraz	filmu	o przyrodzie	i historii	Wielkiego	Ka-
nionu	na	olbrzymim	ekranie	typu	IMAX.	Fakultatywnie	
przelot	 helikopterem	nad	Wielkim	Kanionem	 (ok.	 30	
minut).	Po	południu	wyjazd	do	Monument	Valley	po-
łożonego	na	terytorium	Indian	Navaho.	Rajd	mikrobu-
sem	w niesamowitej	scenerii	znanej	z filmów	o Dzikim	
Zachodzie.	Przyjazd	na	nocleg	do	Page.

Dzień�6.�Przejazd	do	tamy�na�rzece�Kolorado�w ka-
nionie Glen,	po	czym	wycieczka	statkiem	w niezwy-
kłej	scenerii	po	jeziorze Powell	–	sesja	fotograficzna	
na	 tle	 czerwonych	 ostańców	 skalnych.	 Następnie	
wyjazd	na	zwiedzanie	najbardziej	fotogenicznego	na	
świecie	 Kanionu Antylop.	 Długa	 sesja	 zdjęciowa	
i spacer	dnem	kanionu.	Późnym	popołudniem	prze-
jazd	 na	 nocleg	 do	Kanab	 –	 urokliwego	miasteczka	
Dzikiego Zachodu.

Dzień�7.�Przebudzenie	 w  scenerii	 czerwonych	 skał	
otaczających	miasteczko,	wczesny	wyjazd	do	jeszcze	
jednego,	paraliżującego	swym	pięknem	kanionu Bry-
ce.	Oglądanie	kanionu	w niemym	zachwycie	i krótka	

piesza	 eksploracja	 kanionu.	 Wyjazd	 do	 unikalnego	
Parku Zion.	Spacer	wąwozem	rzeki	Dziewiczej.	Póź-
nym	południem	przejazd	do	jaskini	hazardu	i uciech	
doczesnych	-	Las Vegas	w Nevadzie.	Zakwaterowa-
nie.	Wieczorno-nocny	rajd	po	kasynach	gry.	Pojedyn-
ki	z „jednorękimi	bandytami”,	próbowanie	szczęścia	
w ruletce	 i grach	karcianych.	Wczesnoranne	liczenie	
ubytków	w kasie	osobistej...

Dzień�8.�Od	rana	podglądanie	Las	Vegas	za	dnia.	Oko-
ło	godz.	10.00	wyjazd	do	osławionej,	pozbawionej	ja-
kiegokolwiek	śladu	życia	Doliny�Śmierci�i zwiedzanie	
jej	najciekawszych	zakątków.	Przejazd	w okolice	gór	
Sierra Nevada	 –	 monumentalnych,	 tajemniczych,	
pokrytych	śniegiem	wspaniałych	gór	Ameryki.	Nocleg	
w Bishop.

Dzień�9.�Przejazd	 do	Parku Yosemite	 –	 najatrakcyj-
niejszej	części	gór	Sierra	Nevada.	Zwiedzanie	Parku	
z  malowniczymi	 wodospadami	 i  tysiącletnimi	 se-
kwojami.	 Późnym	 popołudniem	 przejazd	 na	 nocleg	
w okolice	Stocton	niedaleko	San	Francisco.	Wiosną	
i jesienią	–	przy	zamkniętym	wjeździe	przez	Przełęcz	
Tioga	do	Yosemite,	będzie	realizowany	wariant	drugi	
–	przejazd	w okolice	Lake	Tahoe	i zwiedzanie	stolicy	
Kalifornii	–	Sacramento..

DOOKOłA�ŚWiATA

USA: Kalifornia - Arizona - Utah - Nevada - Meksyk - Hawaje - Nowa Zelandia Północna i Południowa - Australia - Hongkong lub Singapur



35www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

Dzień�10.� Przyjazd	 do	 San Francisco	 –	 według	
znawców	 jednego	 z  najładniejszych	 miast	 świata.	
Zwiedzanie	 miasta:	 Rosyjskie	 Wzgórza,	 Dzielnica	
Chińska,	 rybackie	 nabrzeże,	 most	 Golden	 Gate.	
Wieczorem	przejazd	przez	cieszącą się	dwuznaczną	
sławą	 dzielnicę	 Castro.	Możliwość	 spaceru.	 Nocleg	
w słynnej	kalifornijskiej	dolinie	krzemowej.

Dzień�11.�Przejazd	 najbardziej	 malowniczą	 drogą�
w USA	 tzw.	Jedynką,	biegnącą	z San	Francisco	do	
Los	 Angeles,	 wzdłuż	 klifowego	 wybrzeża	 Pacyfiku.	
Po	drodze	podziwianie	najpiękniejszych	fragmentów	
urwistego,	poszarpanego	przez	ocean	wybrzeża,	na	
którym	 wylegują  się	 czasem	 kolonie	 leniwych	 słoni	
morskich.	Nocleg	w okolicy	Santa	Maria.

Dzień�12.�Przejazd	do	Los Angeles.	Po	drodze	krótkie	
zwiedzanie	Santa	Barbara	-	wypoczynkowej	miejsco-
wości	prezydenta	Reagana.	Przyjazd	do	Los	Angeles	

w godzinach	południowych.	Zwiedzanie	świata	techni-
ki	filmowej,	rozrywki	i wszelkiej	ułudy	-	Universal�Stu-
dio.	Wieczór	przy	kalifornijskim	winie.	Nocleg	w LA.

Dzień�13.�Wcześnie	rano	przejazd	na	 lotnisko.	Wylot	
na	 leżące	na	 końcu	 świata	Hawaje	 –	 rajskie	wyspy	
Pacyfiku.	Przylot	do	Honolulu	około	południa.	Trans-
fer	do	hotelu	położonego	w okolicy	osławionej	plaży	
Waikiki.	Spacer	po	okolicy,	aklimatyzacja.	Zapozna-
wanie	 się	 z  wygodą	 plaży	 poprzez	 krótkie	 leżenie	
płaskie	w słońcu	lub	pod	palmą	lub	też	ostrożne	bro-
dzenie	w ciepłych	wodach	Pacyfiku,	stanie	na	jednej	
nodze,	bryzganie	wodą,	etc.

Dzień�14.�Całodzienna	wycieczka	wokół	Oahu	-	głów-
nej	 wyspy	 archipelagu	 hawajskiego	 -	 Zatoka	 Ha-
naumea,	morski	gejzer	Halona	Blow	Hole,	 japońska	
świątynia,	kultowe	plaże	surferów.	Wizyta	na	plantacji	
ananasowej	Dole’a.

Dzień�15.�Wypoczynek	na	plaży	lub	też	fakultatywnie 
wylot na Big Island –	największą	hawajską	wyspę.	
Zwiedzanie	 Parku	 Narodowego	 „Hawaii	 Volcanoes”	
–	 podglądanie	 aktywnego	 wulkanu	 Kilauea.	 Wizyta	
w dzikiej	hawajskiej	dżungli.	Późnym	wieczorem	po-
wrót	na	Honolulu.

Dzień�16.�Wypoczynek	bierny	 i czynny	 lub	też	 fakul-
tatywnie	całodniowa	wycieczka	do	Centrum	Kultury	
Polinezyjskiej.	Oglądanie	pokazów	tańców,	śpiewów	
i sztuki	prezentowanych	przez	zespoły	folklorystyczne	
z całego	regionu	Pacyfiku.	Po	pokazach	obfita	aż	do	
przesady	kolacja	 na	ciepło	 (możliwość	pochłonięcia	
do	15	000	kalorii…).	Powrót	na	nocleg	 z okropnymi	
wyrzutami	 sumienia	 i mocnym	postanowieniem	po-
miarkowania	w jedzeniu	i piciu…

Dzień� 17-18.�Po	 północy	 wylot	 do	Nowej Zelandii.	
Przylot	do	Auckland	o godz.	06.45.	Następnie	trans-
fer	do	hotelu.	Odpoczynek	po	podróży.	Po	południu	
spacer	po	mieście,	wejście	na	Sky	Tower	i oglądanie	
miasta	z lotu	ptaka.	Powrót	na	nocleg	do	hotelu.

D�zień�19.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Rotorua	przez	ma-
lownicze	tereny	Waikato.	Po	drodze	zwiedzanie	Wa-
itomo Caves - zespołu	unikalnych	jaskiń,	które	zwie-
dza	się	płynąc	podziemną	rzeką.	Dalszy	przejazd	do	
Rotorua.	 Po	 południu	wizyta	w wiosce Maorysów,	
skansenie	 kultury	 -	 podglądanie	 codziennego	 życia	
a  także	 rękodzieła,	 tańców	 i  śpiewów	 maoryskich.	
Nocleg.

Dzień�20.�Zwiedzanie	Rotorua	i okolic	-	znanych	z gej-
zerów,	gotującego	się	błota	i zjawisk	wulkanicznych.	
Odwiedziny	na	farmie	i pokaz	strzyżenia	owiec.	Sank-
tuarium Ptaszka Kiwi	 (symbolu	Nowej	Zelandii).	Po	
południu	 dla	 chętnych	możliwość	 raftingu	 –	 spływu	
pontonami	po	rwącej	rzece.

D�zień�21.�Wyjazd	z Rotorua	do	Auckland	 -	przejazd	
przez	małe	 ukwiecone	miasteczka	Hamilton	 i  Cam-
bridge. Po	południu	zwiedzanie	Auckland	wraz	z Mt.	
Eden,	Kohimarama,	Mission	Bay.	Wieczorem	transfer	
na	lotnisko.	Wylot	na Wyspę�Południową�Nowej�ze-
landii. Przylot	 do Christchurch,	 transfer	 do	 hotelu,	
nocleg.

D�zień� 22.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 centrum	 miasta	
wokół	 Cathedral	 Square.	 Następnie	 wyjazd	 w  kie-

runku	Queenstown.	Po	drodze	sesja	zdjęciowa	z  in-
trygującym	tłem:	najwyższą	górą	Nowej	Zelandii-	Mt.	
Cook.	Przyjazd	do	Queenstown.	Transfer	do	hotelu.	
Wieczorny	spacer	po	centrum	jakże	urokliwego	mia-
sta	o niesamowitej	atmosferze…Nocleg.

D�zień�23.�Przejazd	do	Milford	przez Park Narodowy 
Fiordland.	Rejs	statkiem	po Zatoce Milford Sound,	
oglądanie	 z  pokładu	 stateczku	 najładniejszych	 (jak	
twierdzą	 znawcy) fiordów  świata.	Uczta	 krajoznaw-
cza	dla	oczu.	Spacer	 nad	brzegiem	 romantycznego	
Lake	Te	Anau.	Powrót	do	Queenstown	w późnych	go-
dzinach	wieczornych.	Nocleg	w Queenstown.

D�zień�24.�Od	rana	dla	chętnych	 fakultatywnie	możli-
wość	wjazdu�kolejką�linową�Skayline�Gondola�na�
Bob’s� Peak	 skąd	 rozpościera	 się	 zapierająca	 dech	
w piersiach	panorama	okolicy.	Około	południa	trans-
fer	na	 lotnisko.	Wylot	do	Brisbane.	Przylot,	 transfer	
do	 hotelu,	 zakwaterowanie.	Możliwość	wieczornego	
spaceru	w centrum.	Nocleg.

Dzień�25.�Wyjazd	do	Surfer’s�Paradise�-�stolicy	„Zło-
tego	Wybrzeża”.	Możliwość	surfingu	na	desce	lub	też	
leżenie	płaskie	i obserwacja	popisów	młodych	surfin-
gowców.	Wieczorem	powrót	do	Brisbane.

Dzień�26.�Zwiedzanie	Brisbane:	spacer	po	city	i ogro-
dzie	botanicznym,	rejs	statkiem	po	rzece	przy	akom-
paniamencie	melodii	nieprzemijającego	przeboju	Au-
stralijczyków	„Walzing	Matilda”	nieśmiało,	aczkolwiek	
pełną	piersią	śpiewanego	przez	„wycieczkowy	chór”.	
Po	południu	przejazd	na	 lotnisko,	wylot	do	Sydney.	
Przylot,	transfer	do	hotelu.	Szalony	wieczór	uciech	na	
Kings	Cross	-	dzielnicy	rozrywki i wszelkiej	rozpusty.	
Nocleg.

Dzień� 27.�Całodzienne	 zwiedzanie	 Sydney	 - gmach	
słynnej	 opery,	 Katedra	  St.	 Mary,	 ogród	 botaniczny,	
oceanarium,	 zespół	 wysokościowców,	 rejs	 promem	
po	 zatokach	 portowych,	 spacer	 po	 nadmorskiej	
dzielnicy	Manly.	Wieczorem	dla	chętnych	możliwość	
kolacji	 na	wieży	widokowej	 z  obserwacją	panoramy	
miasta.	Nocleg.

Dzień�28.�Wyjazd	do	Blue Mountains,	unikalnych	for-
macji	 skalnych.	Po	drodze	oglądanie	wioski	olimpij-
skiej	 z 2000  r.	Wizyta	w Featherdale Wildlife Park 
(gdzie	można	pogłaskać	misia	koala,	dostać	kopa	od	
kangura,	usiąść	na	 jajo	strusia).	Dalej	 jazda	do	Blue	
Mountains,	wjazd	najbardziej	stromą	kolejką	na	świe-
cie	na	punkt	widokowy.	Powrót	do	Sydney	na	nocleg.

Dzień�29.�Od	rana	czas	wolny	na	samodzielne	space-
ry,	zakupy	pamiątek	lub	też	wyjazd	na	Bondi Beach,	
relaks	przed	podróżą.	Transfer	na	lotnisko	i wylot	do	
Singapuru	(lub	Hongkongu).	Przylot	w godzinach	wie-
czornych.	Transfer	do	hotelu,	nocleg.

Dzień� 30.� Zwiedzanie	 Singapuru	 (lub	 Hongkongu).	
Późnym	wieczorem	transfer	na	lotnisko	wylot	do	Eu-
ropy.

Dzień�31.�Przylot	do	 jednego	z europejskich	portów	
lotniczych.	 Przerwa	 tranzytowa.	 Wylot	 do	 Polski.	
Przylot	 do	 Warszawy.	 Koniec	 wylotów	 i  przylotów.	
Powrót	twardym	duktem	w domowe	pielesze,	na	łono	
stęsknionych	rodzin…

TERMINY:
23.03 - 22.04.2015
23.08 - 22.09.2015*

05.11 - 05.12.2015

* dopłata do wysokiego sezonu 1100 PLN + 250 USD

CENA: 
16�980�PLN�+�2�960�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 16 980 PLN płatne na 35 dni przed wylotem 
(minus I rata)
III rata: 2 960 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Los Angeles - Ho-

nolulu - Auckland - Christchurch, Queenstown 
- Brisbane - Sydney -Singapur lub Hongkong 
- Warszawa

-  opłatę za wizę australijską
-  opiekę polskiego pilota-przewodnika
-  zakwaterowanie: hotele i motele 3***, pokoje 

2-os. z łazienkami
-  wyżywienie: śniadania na większości trasy po 

USA, w Australii i na Nowej Zelandii, a także 
w Hongkongu lub Singapurze

-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimaty-
zacją

-  transfery z i na lotnisko
-  opiekę miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za wjazdy do parków i bilety wstępów 

350 USD
-  opłat lotniskowych 90 USD
-  kosztów pozostałego wyżywienia ok. 8-15 USD/

posiłek
-  zwyczajowych napiwków ok. 60 USD
-  dopłaty do pokoju jednoosobowego 1 450 USD
-  wizy USA
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D�zień�1. Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	do	Dżibuti	przez	jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych.	

D�zień�2.�Po	przylocie	do	Dżibuti	transfer	do	ho-
telu,	zakwaterowanie.	Wyjazd	nad	jezioro Assal 
położone	 w  Afrykańskim	 Ryfcie	 pośród	 wulka-
nicznych	 wzgórz.	 Spacer	 po	 oślepiająco	 białej	
skorupie	 odparowanej	 soli	 pokrywającej	 brze-
gi	 słonego	 jeziora	 oraz	 próba	 zanurzenia	 stóp	
w  jego	 ciepłych	 wodach,	 pofalowanych	 lekką	
bryzą.	Okazja	 do	 zakupu	 niezwykłych	 pamiątek	
z  kryształów	 soli.	 Krótki	 postój	 po	 drodze	 przy	
gorących	 źródłach.	 Lunch	 w  małej,	 lokalnej	 re-
stauracji	 położonej	 nad	 morzem.	 Po	 południu	
przejazd	poprzez	księżycowe,	niesamowite	krajo-
brazy	Lava	Sea	i Great	Rift,	będące	efektem	wul-
kanicznej	 aktywności	 sił	 natury,	 starających	 się	
rozerwać	Afrykę	w  tym	miejscu	 na	dwie	 części.	
Powrót	do	Dżibuti,	kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�3. Poranny	wyjazd	nad	jezioro Abbey,	poło-
żone	na	granicy	z Etiopią.	Przejazd	przez	erytrej-
ski,	głęboki	 interior	 i obserwacja	 lokalnego	 folk-
loru	zagubionych	wiosek	porozrzucanych	pośród	
morza	piasków	na	pustyni	 „Grand	Bara”.	 Lunch	
w  lokalnej	 restauracji.	 Przejazd	 do	 obozowiska	
Asboley,	położonego	na	wzgórzu	górującym	po-
nad	 nieprawdopodobnym	 pejzażem	 niesamowi-
tych	formacji	skalnych	powstałych	na	dnie	byłego	
(obecnie	 wyschniętego	 w  tym	 miejscu)	 jeziora	
Abeby.	Wieczorem	 podziwianie	 zachodu	 słońca	
zapadającego	 się	w  postrzępiony	 przedziwnymi	

sterczynami	 horyzont.	 Kontemplacja	 i  zachwyt	
powinny	 zrekompensować	 niedogodności	 noc-
legu	w mało	 komfortowych	warunkach	 –	 pocie-
szeniem	powinna	być	 świadomość,	 iż	 to	 jedyne	
miejsce	noclegowe	w całej	okolicy.	Kolacja	i noc-
leg	w namiotach.	Okazja	do	konsumpcji	zapasów	
wyskokowych	pod	rozgwieżdżonym	niebem.

D�zień� 4. Wcześnie	 rano	 pobudka	 i  podziwianie	
wschodu	słońca,	wyczarowującego	bajkową	grę	
światłocieni	pośród	termalnych	kominów.	Śniada-
nie	i wyjazd	do	gorących	źródeł	i jeziora.	Powrót	
do	Dżibuti	późnym	popołudniem.	Lunch	po	dro-
dze	 w  lokalnej	 restauracji.	 Po	 powrocie	 kolacja	
i nocleg	w hotelu.

D�zień�5. Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Sany.	Za-
kwaterowanie	 w  hotelu.	 Całodzienna	 wycieczka	
poza	 stolicę.	 Zaczynamy	 od	 największej	 atrak-
cji	w okolicach	Sany	 –	Pałacu�na�Skale	 z XVIII	
wieku	 (Dar-Al	 Hajar)	 w  Wadi	 Dhahr.	 Następnie	
wjazd	drogą	do	Kawkaban.	Zejście	do	Shibam.	
Przejazd	do	miejscowości	Thula,	Nababa.	Punkty	
widokowe	przy	Zakazi	 i Bukur.	Powrót	do	Sany.	
Kolacja.	

D�zień�6.�Po	 śniadaniu	wizyta	w dawnym	Pałacu	
Imama,	obecnie	Muzeum	Narodowe,	gdzie	znaj-
dują	 się	 eksponaty	 pochodzące	 z  najstarszych	
królestw	 Arabii	 Południowej.	 Dalsze	 zwiedzanie	
stolicy	 położonej	 w  dolinie	 górskiej	 na	wysoko-
ści	2 000	m	n.p.m.	W VII	i VIII	w.	miasto	stało	się	
ważnym	 ośrodkiem	 rozprzestrzeniania	 islamu:	
106	meczetów,	12	łaźni	publicznych	oraz	6,5	tyś.	

domów	pochodzących	sprzed	XI	w.,	stanowi	spu-
ściznę	religijną	i polityczną	Sany,	a wielopiętrowe	
domy-wieże	z ubitej	gliny	dodatkowo	podkreślają	
jej	 piękno	 –	 spacer	 po	 otoczonym	 murem	 Sta-
rym	Mieście,	które	zachowało	unikalny,	średnio-
wieczny	charakter,	wejście	przez	bramę	Bab	AL	
–	Jaman,	jedyną,	przez	którą	mogli	do	niedawna	
wjeżdżać	cudzoziemcy.	Po	południu	czas	wolny.	
Kolacja,	nocleg.

D�zień� 7. Śniadanie.	 Poranne	 zwiedzanie	miasta.	
Reszta	dnia	wolna.	Na	osoby,	które	chcą	trochę	
odpocząć,	 czeka	 wiele	 urokliwych	 kawiarenek	
a dla	tych,	którzy	spragnieni	są	jeszcze	zwiedza-
nia	będzie	czekał	autobus	do	dyspozycji.	Obiad.	
Nocleg.

D�zień�8. Rano	transfer	na	lotnisko.	Przelot	z Sany	
na	 Sokotrę	 –	 największą	 jemeńską	 wyspę	 (li-
sta	 UNESCO).	 Transfer	 do	 hotelu.	 Wycieczka	
do	 rezerwatu	Homhil.	 Treking	w  górę	 do	 jaskini	
Hoq	(2 godzinny).	Droga	prowadzi	wśród	buszu,	
gdzieniegdzie	 pojawiają	 się	 drzewa	 butelkowe.	
Zwiedzanie	wnętrza	ogromnej	jaskini	(	stalagmity	
i stalaktyty	o przeróżnych	kształtach	i kolorach).	
Zejście	 w  dół.	 Lunch	 na	 plaży.	 Powrót	 do	mia-
steczka	Hadibu,	największego	miasta	na	wyspie,	
leżącego	u podnóża	pięknych	gór.	Kolacja.	Noc-
leg.

D�zień�9. Całodzienny	wyjazd	na	zachód	wyspy	do	
miejscowości	Qalansia.	 Po	 drodze	mijamy	małe	
nadmorskie	 wioski	 (gdzie	 głównym	 budulcem	
jest	kamień),	podglądanie	bawiących	się	dzieci….

DżiBUTi�–�JemeN�(�SOKOTRA)�–�eRYTReA�opcja�SUDAN
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Po	 dotarciu	 podziwianie	 laguny	 Detwah,	 może	
będziemy	mieli	szczęście	i zobaczymy	stado	fla-
mingów.	Przepłynięcie	łodzią	na	dziewiczą	plażę	
Shauab,	relaks,	czas	na	opalanie	lub	podglądanie	
podwodnego	świata	Oceanu	Indyjskiego	z maską	
i rurką.	Kolacja	i nocleg	w Qalanasi.

D�zień� 10. Po	 śniadaniu	 ruszamy	 w  interior	 do	 
Kanionu Derhur	(centrum	wyspy).	Ściany	kanio-
nu	porośnięte	są	drzewami	smoczej	krwi	(	symbol	
Sokotry)	oraz	drzewami	butelkowymi.	Na	dnie	ka-
nionu	powolnie	płynie	strumień	wody.	W jednym	

miejscu	woda	ta	tworzy	niewielki	basen	(	ok.	20	m	
długości).	 Lunch	w  niewielkiej	miejscowości	 Di-
xam.	Powrót	do	Hadibu.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień�11.�Rano	przelot	 powrotny do	Sany.	Czas	
na	 zakup	pamiątek,	 samodzielne	 spacery…Wie-
czorem	wylot	 do	Asmary	 (	 Erytrea).	 Transfer	 do	
hotelu.	Nocleg.

D�zień�12. Śniadanie.	Na	wysokości	ponad	2 400	
metrów	 n.p.m.,	 architektura	 Asmary	 przywo-
dzi	 na	myśl	 zabudowania	 w  stylu	 typowym	 dla	
architektury	 Włoch	 z  lat	 30tych	 poprzedniego	
wieku.	 Wiele	 budynków	 nadal	 posiada	 włoskie	
naleciałości	 (	 Bar	 Roma,	 Kino	 Impero,	 Caffe	
Alba,	Bar	Rosina	czy	też	Dom	Włoski).	Ponadto	
wielu	mieszkańców	Asmary	wciąż	używa	języka	
włoskiego,	co	stwarza	atmosferę	rodem	z filmów	
Felliniego.	Miasto	to	cały	czas	próbuje	się	zmo-
dernizować,	 aby	odzyskać	blask	 utracony	pod-
czas	wieloletniej	walki	o niepodległość.	Przejazd	
w kierunku	Kohaito.	Po	drodze	przystanek	w ma-
łym	w typowo	włoskim	stylu	miasteczku	Dekem-
hare.	Całkiem	niedaleko	znajduje	się,	zadziwiają-
ca	dolina	w pełni	zajęta	przez	klony	oraz	platany	
rosnące	pośród	skał.	Kontynuacja	przejazdu	do	
Kohaito,	 gdzie	 odwiedzimy	 ruiny	 starożytnego	
ośrodka	 (	 malowidła	 naskalne,	 pozostałości	 po	
starożytnym	pałacu,	egipski	grobowiec).	Powrót	
do	Asmary.	Posiłek	i 	nocleg.

D�zień�13. Zaraz	po	śniadaniu	wyruszamy	na	peł-
ną	wrażeń	wyprawę	w kierunku	miasta	Massawa.	
Malownicza	 trasa	 naszego	 przejazdu,	 podczas	
której	miniemy	 doliny	 położone	 u  stóp	Asmary,	
nie	raz	przyprawi	nas	o zachwyt!	Jadąc	w kierun-
ku	Ghindy	będziemy	mieli	okazję	ujrzeć	starożyt-
ny	klasztor	wznoszący	się	nad	okolicą	ze	szczytu	
wzgórza.	Właśnie	stąd,	w szczególności	po	po-
rze	 deszczowej,	możliwe	 jest	 ujrzenie	migoczą-
cych	 wód	 Jeziora	 Sabarguma.	 Kiedy	 w  końcu	
dotrzemy	 na	 wybrzeże,	 temperatura	 znacznie	
wzrośnie	a naszym	oczom	ukaże	się	kolejny	cel	
naszej	wyprawy	 –	Massawa.	 Ten	wciąż	 istotny	
port	Morza	Czerwonego	zaskoczy	nas	mieszan-
ką	arabskich	i afrykańskich	zapachów.	Na	lunch	
udamy	się	do	typowej	lokalnej	restauracji,	aby	po	
sutym	 posiłku	w  pełni	 sił	 wyruszyć	 na	 popołu-
dniowe	odkrywanie	śródmieścia.	Spacerując	po-
śród	wąskich,	urokliwych	uliczek	Starego	Miasta,	
nie	raz	natkniemy	się	na	zabudowania	charakte-
rystyczne	 dla	 budownictwa	 mauretańskiego. 
Podziwiać	 będziemy	 również	 główny	 budynek	
Banku	Włoskiego	oraz	Pałac	Gubernatora,	które	
szczególnie	 ucierpiały	 podczas	 walk	 o  niepod-
ległość.	Przejazd	do	hotelu,	posiłek	oraz	nocleg	
w hotelu.

D�zień�14. Po	śniadaniu	przejazd	do	Asmary,	po	

przyjeździe	zwiedzanie	głównych	zabytków	mia-
sta:	 katolickiej	 katedry	 św.	 Marii	 z  1922	 roku,	
koptyjskiego	kościoła	N’da	Mariam	z 1920	 roku	
oraz	meczetu	Jaime	el	Kufala	z 1937	roku.	Wizyta	
na	 Starym	Mieście,	 gdzie	 do	 dzisiaj	 zachowały	
się	 charakterystyczne	 dzielnice	 rzemieślników	
prezentujących	swoje	talenty	artystyczne.	Trans-
fer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	z jednym	między-
lądowaniem.	

Dzień�15.	Przylot	do	Warszawy.

Opcja�Sudan�dodatkowo�płatna:
D�zień� 14. Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Asmary,	
po	 przyjeździe	 zwiedzanie	 głównych	 zabytków	
miasta:	katolickiej	katedry	św.	Marii	z 1922	roku,	
koptyjskiego	kościoła	N’da	Mariam	z 1920	roku	
oraz	meczetu	Jaime	el	Kufala	z 1937	roku.	Wi-
zyta	na	Starym	Mieście,	gdzie	do	dzisiaj	zacho-
wały	się	charakterystyczne	dzielnice	rzemieślni-
ków	prezentujących	 swoje	 talenty	 artystyczne.	
Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	stolicy	Sudanu	–	
Chartum.	Przejazd	do	hotelu	na	kolację	i nocleg.	

D�zień�15. To	położenie	miasta	w  	widłach	 rzek	
(Białego	 i  Błękitnego	 Nilu),	 przypominających	
trąbę	 słonia	 było	 podstawą	 jego	 nazwy.	 Char-
tum	bowiem	znaczy	po	prostu	trąba	słonia.	Po	
śniadaniu	zwiedzanie	Muzeum	Archeologiczne-
go.	 Następnie	 przejazd	 przez	 pustynię	 do	 Ka-
rimy.	 Po	 drodze	 postój	 w miasteczku	 Al	 Kurro	
i  odwiedzamy	 królewski	 cmentarz.	 Kolacja	 i  	
nocleg	w hostelu	w Karima.

D�zień�16. Rano	po	 śniadaniu podejście	 na	Je-
bel Barkal,	zwiedzanie	ruin	świątyni	egipskiego	
boga	 Amona.	 Przemierzając	 Pustynię	 Bayoda	
docieramy	 do	 miejscowości	 Atbara,	 po	 raz	
ostatni	 przeprawiamy	 się	 przez	 Nil.	 Po	 połu-
dniu	dojazd	do	Meroe	–	ówczesnej	największej	
nekropoli	 władców	 królestwa	 Nubii.	 Pierwsze	
spojrzenie	 na	 piramidy	 na	 tle	 zachodzącego	
słońca.	Nocleg	w namiotach	na	pustyni.

D�zień�17. Rano	kontynuacja	podziwiania	wy-
stających	z piasku	pustyni	czarnych	piramid	
w Meroe,	a następnie	przejazd	pustynną	drogą	
do	Mussawarat,	zwiedzanie	świątyni	Słonia	
i Lwa.	Lunch.	Kontynuacja	jazdy	do	Naga	
–	Miasto	Lwów,	z przełomu	ery	meroickiej,	
zwiedzanie	świątyń	Amona	i Lwa	Apademaka,	
a także	ruin	świątyń	meroickich.	Przejazd	do	
Omdurmanu.	Pokaz	tańca	na	starym	cmenta-
rzu	Sheikh	Hamad	El-Niel	(w	miarę	dostępno-
ści).	Nocleg	w hotelu	w Chartum.

D�zień�18.�Transfer	 na	 lotnisko.	Wylot	do	Polski	
z  jednym	 międzylądowaniem.	 Przylot	 do	 War-
szawy.

TERMINY:
22.01– 05.02.2015*
05.03 – 19.03.2015

08.10 – 22.11.2015
19.11 – 03.12.2015

* dopłata do wysokiego sezonu – 760 PLN + 180 EUR

CENA: 
10�970�PLN�+�2 680�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 10 970 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 680 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie: Warszawa – Dżibuti – Sana- 

Sokotra – Sana - Asmara – Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3* i 4* (pokoje 2-osobo-

we), 1 nocleg w namiotach, 1 nocleg w nubijskim 
domostwie

-  wyżywienie: Dżibuti, Jemen, Erytrea – 3 posiłki 
dziennie: śniadania, lunche, kolacje.

-  przejazdy wewnętrzne: samochodami z klimaty-
zacją (jeep, minibus)

- opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika 
- opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu i opłat lotniskowych : 210 EUR
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 EUR
- opłat za wizy: 150 EUR
- dopłaty do pokoju 1-osobowego: 300 EUR

Opcja�pakietu�Sudan:�1�470�PLN�(ii�rata)�+�
990 eUR�(iii�rata)
Cena zawiera: 3 posiłki dziennie, nocleg w hote-
lach 3*** + 1 nocleg pod namiotami, transport, 
opłata za wizę.
Dodatkowo płatne: bilety wstępu 30 EUR, na-
piwki 20 EUR, dopłata do pokoju 1-osobowego 
190 EUR
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D�zień�1.�Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Etiopii	przez	jeden	z potów	lotniczych.

D�zień�2.�Przylot	do	Addis Abeby	w godzinach	noc-
nych.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie,	odpoczy-
nek	po	podróży.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	zwiedzanie	
miasta:	 Muzeum	 Narodowe,	 wizyta	 u  Lucy	 -	 jednej	
z  najstarszych	 „kobiet”	 naszej	 planety;	 katedry	 św.	
Jerzego	-	patrona	Abisynii,	 legendarnego	pogromcy	
smoka	(lub	katedry	św.	Trójcy,	gdzie	pochowany	jest	
cesarz Haile Selassie	wraz	 z małżonką);	wjazd	 na	
wzgórze	Yntoto,	podziwianie	panoramy	Addis	Abeby,	
zwiedzanie	pałacu�menelika�ii	-	 jednego	z najwięk-
szych	władców	Etiopii.	Wieczorem	powitalna	kolacja.	
Nocleg.

D�zień�3.�Wcześnie	rano	transfer	na	lotnisko	i wylot	do	
Bahyr Dar.	Przejazd	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Wy-
cieczka	łodzią	po	bezkresnym	 jeziorze Tana	 i zwie-
dzanie	jednego	z najstarszych	klasztorów	w Etiopii	-	
Ura	Kidame	Meheret	na	Półwyspie	Zagie.	Po	południu	
wycieczka	na	punkt	widokowy	na	legendarne	wodo-
spady�Nilu�Błękitnego�(Tys	Ysat).	Powrót	do	hotelu,	
kolacja,	nocleg.

D�zień�4.�Wyjazd	do	Gonderu.	Zakwaterowanie	w ho-
telu.	 Zwiedzanie	 XVII-wiecznych	 olśniewających	
swoim	 pięknem	 zamków	 cesarzy	 etiopskich,	 łaźni 

Fasiledesa	oraz	otoczonego	murem	kościo-

ła	Debre	Byrhan	Sellasje	z pięknymi	malowidłami	we	
wnętrzu.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień� 5.� Przejazd	 do	 Debark,	 a  następnie	 w  góry	
Parku Narodowego Semien.	W scenerii	bajkowych	
krajobrazów,	 pośród	 zanurzonych	w  chmurach	 pła-
skowyżów	próby	wypatrzenia	dżelad	-	 jedynych	tra-
wożernych	 małp	 na	 świecie,	 pasących	 się	 czasem	
w stadach	liczących	po	kilkaset	osobników.	Przejazd	
do	punktu	widokowego,	skąd	spacerem	dotrzemy	do	
górskiej	bazy	noclegowej	Sankaber.	Kolacja.	Nocleg	
w wieloosobowych	chatach	górskich.

D�zień� 6.� Wczesna	 pobudka.	 Obserwacja	 wschodu	
słońca	wyczarowującego	osobliwą	grę	świateł	w prze-
pastnych	wąwozach.	Po	pokrzepieniu	się	wspaniałym	
widokiem	-	co	jest	strawą	dla	ducha	i śniadaniem	-	co	
wzmacnia	 ciało,	 wędrówka	 przez	 malownicze	 góry	
Semien,	wypatrywanie	dżelad,	a następnie	przejazd	
dolinami	 z powrotem	do	Gonderu.	Kolacja	 i  nocleg	
w hotelu.

D�zień�7.	Rano	transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Lalibeli.	
Transfer	do	hotelu.	Zwiedzanie	wykutych	w skale	XII-
-wiecznych	 kościołów	 Lalibeli.	 Około	 południa	 czas	
wolny	 na	 samodzielne	 spacery,	 sesje	 fotograficzne,	
lunch	lub	jeśli	będzie	taka	możliwość	udział	w trady-
cyjnej,	etiopskiej	mszy	świętej.	Około	godz.	14	dalsze	
zwiedzanie	tajemniczych	zabytków	Lalibeli	-	jednego	

z najbardziej	 interesujących	historycznie	miast	świa-
ta.	Kolacja	i nocleg.	Przewracanie	się	z boku	na	bok	
i próba	zaśnięcia	w mieście	pełnym	legend,	owianym	
tajemnicami	przeszłości	i przyszłości.	

D�zień�8.�Transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Aksum.	Trans-
fer	do	hotelu.	Zwiedzanie	Aksum:	tzw.	„łazienki	kró-
lowej	 Saby”,	 granitowej	 płyty	 z  inskrypcją	 Ezany,	
podziwianie	wspaniałych	stelli	-	najwyższych	słupów	
nagrobnych	na	świecie,	zwiedzanie	starożytnych	gro-
bowców,	 nowego	 kościoła	 św.	 Marii	 z  Syjonu,	 rzut	
oka	na	Dom	Arki,	gdzie	najprawdopodobniej	spoczy-
wa	Arka Przymierza,	wizyta	w niewielkim	muzeum,	
gdzie	przechowuje	się	ubiory	oraz	korony	niektórych	
cesarzy	Etiopii.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�9.�Rano	transfer	na	lotnisko	i powrót	do	Addis 
Abeby.	Zwiedzanie	muzeum	uniwersyteckiego	zało-
żonego	przez	samego	cesarza	Hajle	Syllasje	z okazji	
wizyty	królowej	Elżbiety.	Przejazd	przez	Merkato,	naj-
większy	rynek	Afryki.	Czas	wolny	na	ostatnie	przed-
wyjazdowe	 zakupy	 oraz	 rozważania	 nad	 filiżanką	
etiopskiej	 kawy	 -	 uważanej	 za	 najlepszą	 na	 świecie	
-	czy	Afryka,	a w szczególności	Etiopia	jest	taką,	jaką	
sobie	 wyobrażaliśmy…	 Wieczorem	 przyjęcie	 poże-
gnalne	w restauracji.	Uroczysty	posiłek,	konsumowa-
nie	 indżery	 i popijanie	telą,	 tedżem	lub	areke…	Póź-
nym	wieczorem	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.	

ETIOPIA - szlak historyczny + opcja Południe
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Międzylądowanie	w jednym	z portów	europejskich.	
D�zień�10.�Przylot	do	Warszawy.

OPCJA�POłUDNie,�dopłata�890�PLN�+�1190�USD
D�zień� 10.� Przejazd	 do	Arba Myncz.	 Pierwszy	 kon-
takt	 z  krajobrazem	 południowej	 Etiopii.	 Podziwianie	
wspaniałych	widoków,	postoje	na	krótkie	sesje	foto-
graficzne.	Przyjazd	do	Arba Myncz.	Kolacja	i nocleg	
w hotelu.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Gesergio	-	oglą-
danie	 znanego	 z  niebywałych	widoków	miejsca	 na-
zywanego	 „Nowym Jorkiem”.	 Następnie	 przejazd	
do	 Meczeke,	 wizyta	 w  wiosce	 plemienia Konso 
w celu	poznania	nietypowych	sposobów	wykorzysta-
nia	przez	nich	kamienia.	Zaznajamianie	się	z ciekawą	
spuścizną	 tego	plemienia.	Po	drodze	próba	 zaprzy-
jaźnienia	się	z plemieniem Tsemai.	Kolacja	i nocleg	
w hotelu	w Dżinka.

D�zień�12.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Parku Narodo-
wego Mago.	Odwiedziny	w wiosce	plemienia Mursi.	
Próba	zrozumienia	zawiłości	socjologicznych	rządzą-
cych	tym	izolowanym	plemieniem,	odciętym	od	wpły-
wów	innej	kultury.	Próba	odpowiedzi	na	pytanie	dla-
czego	kobiety	Mursi	rozciągają	różne	części	swojego	
ciała.	Porównanie	kultury	ludu	Mursi	z naszą.	W dro-
dze	powrotnej	wizyta	w wiosce	plemienia Ari	w celu	
poznania	 ich	kultury	Po	południu	wizyta	w muzeum	
etnograficznym.	Kolacja	i nocleg	w hotelu	w Dżinka.

D�zień�13.�Po	śniadaniu	przejazd	przez	tereny	zamiesz-
kane	przez	plemię Banna	do	Omorate	blisko	granicy	
z Kenią.	Po	drodze	wizyta	na	jednym	z tradycyjnych,	
kolorowych	targów,	gdzie	można	być	świadkiem	nie-
zwykle	 ciekawych	 zachowań	 spotykających	 się	 tam	
ludów.	 Na	 straganie,	 w  dzień	 targowy…	możliwość	
dokonania	 unikalnych	 zakupów.	 W  Omorate	 prze-
prawa	dłubanką	na	drugi	brzeg	 rzeki Omo	 i wizyta	
w  wiosce	 plemienia Desanecz.	 Po	 obiedzie	 prze-
jazd	do	Turmi i wizyta	w pobliskiej	wiosce	Hamerów.	

Zapoznanie	się	z plemieniem Hamer	 i  jego	kulturą,	
Jeżeli	będzie	okazja,	dla	chętnych	możliwość	obser-
wowania	niezwykłej	ceremonii	inicjacji	plemienia	Ha-
mer-	ceremonii	skakania	po	bykach.	Nocleg	w bunga-
lowach	w Turmi.

D�zień�14.�Po	śniadaniu	wyjazd	do	Arba Myncz.	Prze-
jazd	przez	tereny,	gdzie	uprawia	się	bawełnę.	Nocleg	
w hotelu	w Arba Myncz.

D�zień� 15.� Śniadanie.	 Przejazd	 do	 Czenczy	 -	 wioski	
plemienia Dorze,	 znanego	 ze	 swojego	 rękodzieła	
oraz	 tradycyjnych	 wysokich	 chat	 w  kształcie	 głowy	
słonia;	zapoznanie	się	z obyczajami	i życiem	codzien-
nym.	Po	południu	wycieczka	łodzią	po jeziorze Cza-
mo	w celu	odnalezienia	ukrywających	się	w wodach	
jeziora	 krokodyli	 i  hipopotamów.	 Kolacja.	 Nocleg	
w hotelu	w Arba Myncz.

D�zień�16.�Wczesnym	rankiem	wyjazd	w kierunku	Sha-
shema	–	miasteczka	rastafarian.	Po	południu	przyjazd	
na	obiad	nad	jezioro Langano	–	jedyny	etiopski	natu-
ralny	zbiornik	wodny,	w którym	można	się	kąpać.	Ko-
rzystanie	z uroków	przyrody,	brązowych	wód	i zadłu-
żony	odpoczynek	po	trudach	podróżowania.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień�17.�Powrót	do	Addis	Abeby.	Wspominanie	z łez-
ką	w oku	cudownych	chwil	przeżytych	w kraju	Rogu	
Afryki	 oraz	 napotkanych	 podczas	 wycieczki	 przyja-
cielskich,	czasem	bardzo	tajemniczych	ludzi	z wyżyn.	
Późnym	wieczorem	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Eu-
ropy.

D�zień�18.�Międzylądowanie	w jednym	z portów	lotni-
czych.	Przylot	do	Warszawy	około	południa.	Rzewne	
pożegnanie	 ze	 współuczestnikami	 niezapomnianej	
wyprawy.

Uwaga	–	kolejność	realizacji	opcji	„Południe”	może	być	
odwrócona	 ze	 względu	 na	 terminy	 lokalnych	 targów	
i świąt	plemiennych.

TERMINY:

* termin sylwestrowy - dopłata 770 PLN + 180 USD

CENA: 

6�760�PLN�+�830�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 760 PLN płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
III rata: 830 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Addis Abeba; Addis 

Abeba - Bahir Dar; Gonder - Lalibella - Axum 
Addis Abeba; Addis Abeba - Warszawa

-  przejazdy wewnętrzne: mikrobusy, jeepy
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-

bowe, jeden nocleg w wieloosobowych chatach 
górskich w  Parku Narodowym Semien; na trasie 
południowej: noclegi w hotelach klasy turystycznej 
oraz w bungalowach w Turmi,

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na trasie hi-
storycznej (czyli podczas pierwszych 8 dni), pełne 
wyżywienie (trzy posiłki) podczas opcji „Południe”,

-  opiekę pilota, 
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe - 28 USD      
-  opłaty za wizę etiopską - 20 USD
- bilety wstępu - 120 USD        
-  opłaty za fotografowanie
-  zwyczajowe napiwki - ok. 90 USD
-  dopłaty do pokoju jednoosobowego 330 USD 

(i 180 USD podczas opcji Południe)

Uwaga: wymagana ochrona antymalaryczna 
podczas opcji „Południe”

27.01 - 05.01/12.01.2015*
15.01 - 24.01./01.02.2015
12.02 - 21.02./01.03.2015
05.03 - 14.03./22.03.2015
23.04 - 02.05./10.05.2015 
13.08 - 22.08./30.08.2015
24.09 - 03.10./11.10.2015
15.10 - 24.10./01.11.2015 
05.11 - 14.11./22.11.2015
26.11 - 05.12./13.12.2015
27.12 - 05.01./14.01.2016*



40 www.wyprawy.pl

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Manili	z przesiadką	w jednym	z portów	tran-
zytowych.

D�zień� 2	 Przylot	 do	 Manili.	 Transfer	 do	 hotelu,	 za-
kwaterowanie.	 Odpoczynek	 po	 podroży,	 a  następ-
nie	 zwiedzanie	 pełnej	 uroku	 stolicy	 Filipin.	 Wizyta	
w Intramuros,	starej	części	miasta,	w której	zobaczy-
my	rezydencję	kolonialną,	neoromańską	katedrę	oraz	
najstarszy	zabytek	architektury,	kościół	San	Augustin.	
W  Muzeum	 Narodowym	 okazja	 do	 obejrzenia	 zna-
komitej	 wystawy	 poświęconej	 wrakowi	 galeona.	
Przejazd	na	niezwykły	chiński	cmentarz	celem	zapo-
znania	się	z zupełnie	innym	poczuciem	estetyki	kup-
ców	i przemysłowców	Państwa	Środka.	Podziwianie	
zachodu	słońca	z nadmorskiego	bulwaru	Roxas	po-
śród	nawoływań	ulicznych	handlarzy,	piania	kogutów	
tresowanych	do	walki,	hałaśliwych	jeepneyów	i riksz	
oraz	przebojów	karaoke…

D�zień�3	Po	śniadaniu	wyjazd	na	północ	do	Banaue.	
Emocjonująca	 podróż	 autobusem	 przez	 Centralną�
Równinę� regionu� Luzon,	 obszaru	 wciąż	 jeszcze	
mało	 skażonego	 wpływami	 cywilizacji,	 słynącego	
z  uprawy	 ryżu.	 Podziwianie	 z  okien	 egzotycznych,	
filipińskich	krajobrazów,	miasteczek	i wiosek.	Po	dro-
dze	 przystanki	 by	 sfotografować	 zapierające	 dech	
w piersiach	widoki	gór,	w szczególności	z przełęczy	
Dalton.	 Dotarcie	 do	 Banaue	 późnym	 popołudniem.	
Zakwaterowanie	w Banaue	Hotel.	Kolacja,	nocleg.

D�zień�4	Po	śniadaniu	wizyta	w lokalnej	wiosce	oraz	fi-
lipińskiej	szkole,	a następnie	koronna	atrakcja	Filipin:	
niezwykłe	 tarasy�ryżowe�–�Bangaan�Terraces,	 ist-
niejące	 już	od	2000	 lat.	Zajmują	całe,	nieraz	bardzo	

strome	 wzgórza	 i  ciągnąc	 się	 niemal	 po	 horyzont	
dają	niezapomniane	wrażenie	rajskich	kaskad	zieleni.	
Nocleg	w Banaue	Hotel.	

D�zień�5	Rano	wycieczka	do	Sagady.	Zamieszkują	 je	
liczne	 plemiona	 Igorotów	 niespokrewnione	 z  pozo-
stałymi	ludami	Filipin	i w dużym	stopniu	kultywujące	
dawny	 tryb	 życia.	 Wycieczka	 do	 jaskiń	 grobowych	
i  słynnych	 wiszących	 trumien,	 następnie	 podziwia-
nie	kolekcji	fotografii	Eduardo	Masferre’a,	ukazującej	
filipińską	 prowincję	 w  latach	 30-50.	 XX	 w.	 W  mia-
steczku	Bontoc	 wizyta	 w  lokalnym	muzeum,	 gdzie	
podziwiać	będziemy	plemienne	pamiątki	i rękodzieła.	
Zakwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

D�zień�6	Po	śniadaniu	opuszczamy	Banaue.	Wyjazd	do	
położonej	w centralnej	części	wyspy	Luzon	prowincji	
Pampanga.	 Dojazd	 w  godzinach	 popołudniowych.	
Zakwaterowanie	 w  hotelu,	 odpoczynek	 po	 podró-
ży.	 Pod	 wieczór	 możliwość	 zwiedzania	 miasteczka.	
Nocleg.

D�zień�7	Śniadanie	w hotelu,	a następnie	przejazd	do	
podnóży	 Wulkanu Pinatubo.	 Tutaj	 rozpoczynamy	
około	godzinny	trekking	na	szczyt	góry.	Podziwianie	
bajkowej	 scenerii	 turkusowego	 jeziora.	 Pływanie	
w  krystalicznej	 wodzie,	 wycieczki	 łódeczką	 po	 je-
ziorze.	Lunch,	a następnie	spacer	powrotny.	Nocleg	
w Pampanga.

D�zień�8	Wcześnie	rano	przejazd	do	Manili,	a następ-
nie	około	godziny	14	przelot	na	jedną	z najmniejszych	
wysp	Filipin	-	Bohol.	Przylot	i transfer	do	hotelu.	Czas	
na	relaks	i odpoczynek	na	piaszczystych,	filipińskich	
plażach.	Nocleg	na	wyspie	Bohol.

D�zień� 9.	 Zwiedzanie	 sławnych	 Wzgórz Czekola-

dowych	 sprawiających	 wrażenie	 kropli	 zastygłej	
czekolady,	 podglądanie	 tarsjery	 –	 małpki	 mniejszej	
od	 pięści	 człowieka,	 obserwowanie	 walki	 kogutów.	
Spływ	rzeką	Loboc	połączony	z kosztowaniem	lokal-
nych	 specjałów	 podczas	 lunchu.	 Nocleg	 na	wyspie	
Bohol.

D�zień�10	Po	śniadaniu	przeprawa	motorową	łodzią	na	
maleńką	wysepkę� Apo.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu.	
Podglądanie	 świata	 morskich	 głębin,	 gdzie	 ryby	 są	
na	dotknięcie	ręki.	Snorkelling,	czyli	pływanie	z fajką	
wśród	żółwi	i innych	kolorowych	morskich	stworzeń.	
Nocleg	na	wyspie	Apo.

D�zień�11	Po	śniadaniu	przejazd	do	portu	i powrót	na	
wyspę	Bohol.	Około	godziny	15	 transfer	na	 lotnisko	
i przelot	do	Manili.	Skąd	obwieszeni	girlandami	sam-
paquity	 narodowego	 kwiatu,	 opuścimy	 Filipiny	 uda-
jąc	 się	 do	 sułtanatu	Brunei.	Nocleg	w Bandar Seri 
Begawan.

D�zień�12	Zwiedzanie	 jednego	z najmniejszych,	a za-
razem	 najbardziej	 zasobnych	 państw	 świata,	 które	
niegdyś	 rozciągało	 swą	 władzę	 nad	 całym	 Borneo	
i  Filipinami.	 Choć	 islam	 jest	 tu	 religią	 państwową,	
ludność	 kraju	 stanowi	mieszankę	 etniczną	 i  wyzna-
niową	 niechętną	 jakiejkolwiek	 formie	 ekstremizmu.	
Zwiedzanie	Bandar	Seri	Begawanu,	egzotycznej	sto-
licy	meczetów	 i  centrów	 handlowych	 sąsiadujących	
z  nieodległą	 dżunglą.	 Podziwianie	 meczetu	 Omera	
Alego	 Saifuddiena,	 potężnej	 świątyni	 wybudowa-
nej	na	sztucznej	 lagunie	kosztem	5	mln$,	następnie	
Muzeum	Brunei	z intrygującą	ekspozycją	etnograficz-
ną.	Przejazd	taksówką	wodną	do	największej	atrakcji	
turystycznej,	wioski	Kampung	Ayer	-	domów	na	pa-
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lach,	 gdzie	 lokalna	 społeczność	 korzystając	 z  udo-
godnień	cywilizacji	wciąż	wiedzie	tradycyjny	tryb	ży-
cia.	Transfer	na	lotnisko	w Miri	-	wieczorem	przelot	do	
Kuczing	w Malezji.

D�zień�13	W Kuczing	 rozpoczniemy	wędrówkę	przez	
fascynujący,	 dziki	 świat	 Borneo,	 lądu	magii	 i  tajem-
nic,	 dżunglę	 tupajów,	 cywet,	 łaskunów,	 dzioboroż-
ców	 i  tysięcy	 jeszcze	 zwierząt	 i  roślin	 o  przedziw-
nych	 nazwach,	 spośród	 których	 wiele	 to	 endemity,	
a wiele	ciągle	pozostaje	nieznanych	nauce…	Wizyta	
w Parku Narodowym Gunung Gading.	 Po	drodze	
zobaczymy	różne	gatunki	orchidei	oraz	dzbaneczniki	
–	owadożerne	rośliny.	W Gunung	Gading	dalszy	ciąg	
odkrywania	 oszałamiającego	 bogactwa	 natury.	 Tym	
razem	w tropikalnym	lesie	szukać	będziemy	najwięk-
szych	na	świecie	kwiatów	raflezji.	Zapewne	w czasie	
wędrówki	nie	raz	przemknie	obok	niezwykle	barwny	
motyl,	przeciśnie	się	jeden	z 160	tutejszych	gatunków	
węży,	dobiegnie	z niedaleka	odgłos	gibonów.	Powrót	
do	Kuczing	w godzinach	popołudniowych	-	rejs	rzeką	
Sarawak,	z malowniczymi	widokami	na	miasto	o za-
chodzie	słońca.

D�zień�14	Po	śniadaniu	wyjazd	do	położonej	na	północ	
od	Kuczing	wioski	Bako,	a następnie	przeprawa	łodzią	
do	Parku Narodowego Bako.	To	najstarszy	rezerwat	
przyrody	na	Borneo,	a  jednocześnie	 jedno	z najlep-
szych	miejsc,	gdzie	obserwować	można	dzikie	zwie-
rzęta	w ich	naturalnym	środowisku.	Tropikalny	obszar	
deszczowych	 lasów,	 rzek,	wodospadów,	 zacisznych	
plaż	i licznych	szlaków	trekkingowych	(o różnym	stop-
niu	 trudności).	 To	 tutaj	 będziemy	mogli	 ujrzeć	wiele	
rzadkich	 gatunków	 zwierząt,	 między	 innymi	 małpy	
nosacze	oraz	ogromne	jaszczurki.	Powrót	na	nocleg	
do	Kuczing.

D�zień�15	Po	śniadaniu	odwiedziny	w Ośrodku	Pomocy	
Dzikim	 Zwierzętom	 (Semengoh Wildlife Centre)	
-	 szansa	 na	 zawarcie	 znajomości	 z  orangutanem.	
Następnie	wizyta	w długich�chatach	(wielkie	drewnia-
ne	domy	wsparte	na	palach,	zamieszkiwane	przez	całe	
szczepy	hołdujące	dawnym	tradycjom)	-	Annah	Rais.	
Swoista	podróż	w czasie	do	epoki	paleolitu.	Spotkanie	
z Iwanami	i Dajakami	Lądowymi	da	nam	wyobrażenie	
o życiu	bardziej	jeszcze	odległych	plemion	zamieszku-
jących	całkiem	niedostępne	okolice:	Kajanów,	Kenjów,	
Ukitów…	Po	południu	powrót	do	Kuczing.	Nocleg.

D�zień� 16.	 Przed	 południem	 zwiedzanie miasta 
Kuczing:	 wielki	 posąg	 kota,	 chińska	 świątynia	 Tua	
Pek	 Kong	 z  1876,	 targowisko,	 Muzeum	 Sarawaku,	
meczet,	 ulica	 targowa,	 stary	 budynek	 sądu,	 Fort	
Margherita.	 Następnie	 transfer	 na	 lotnisko	 i  przelot	
do	Kuala Lumpur.	Powrót	do	cywilizacji	w metropolii	
XXI	w.,	 gdzie	 futurystyczna	 architektura	 tworzy	 nie-
zwykłą	mozaikę	z kolonialnymi	domami	i chatynkami	
Chinatown.	 Popołudniowe	 zwiedzanie	 miasta,	 m.in.	
Pomnika	 Pamięci	 Narodowej,	 Parlamentu	 i  Pałacu	
Królewskiego,	 Muzeum	 Narodowego.	 Podziwianie	
najwyższego	 budynku	 świata	 -	 Petronas	 Towers.	
Transfer	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień�17	Przed	południem	przejazd	do	Jaskiń�Batu,	
słynących	z corocznych	uroczystości	Thaipusam.	Po	
drodze	wizyta	w Royal	Selangor	Pewter,	przodującej	
na	świecie	fabryce	w produkcji	i eksporcie	stopu	cyny	
z ołowiem	oraz	pracowni	Batik	 (technika	malowania	
woskiem).	Po	południu	czas	na	ostatnie	 zakupy	pa-
miątek.	Wieczorem	wylot	do	Europy.

D�zień� 18	 Rano	 przylot	 do	 jednego	 z  portów	 tranzy-
towych,	przesiadka	na	samolot	do	kraju.	Lądowanie	
w Warszawie.

TERMINY:
27.12 - 13.01.2015*
15.01 - 01.02.2015
12.02 - 01.03.2015
05.03 - 22.03.2015
23.04 - 10.05 2015

04.06 - 21.06.2015
08.10 - 25.10.2015
05.11 - 22.11.2015
26.11 - 13.12.2015
27.12 - 13.01.2016*

*termin sylwestrowy - dopłata 800 pln + 110 EUR

CENA: 
7�760�PLN�+�2�350�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7760 PLN + 2350 EUR przeliczone po kur-
sie sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot samolotem na trasie Warszawa - Manila; 

Kuala Lumpur - Warszawa
-  opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem
-  przeloty wewnętrzne zgodnie z programem
-  zakwaterowanie: Filipiny, Malezja - hotele 3* 

(w Banaue klimatyczne schronisko górskie, na 
wyspie Apo bungalowy), Brunei - hotel 4*( pokoje 
2-os. z łazienkami)

-  wyżywienie: śniadania - wszystkie; lunch - 
w dniach 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16

-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu: 120 EUR
-  opłaty lotniskowe: 35 EUR
-  pozostałe wyżywienie (aranżuje pilot)
-  napiwki
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 440 EUR
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w Warszawie,	
wylot	 na	 Filipiny	 przez	 europejski	 i  azjatycki	 port	
lotniczy.

D�zień�2.�Przylot	na	Cebu	w godzinach	popołudnio-
wych.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Odprę-
żający	masaż	wykonany	przez	filipińskich	masaży-
stów,	po	czym	spacer	po	okolicy.	Nocleg.

D�zień� 3.� Po	 śniadaniu,	 rozpoczęcie	 morskiej	 wy-
cieczki	“island hopping”.	Eksploracja	 i podziwia-
nie	 podwodnego	 świata	 Pacyfiku	 –	 poszukiwanie	
rybki	Nemo,	snorkeling	z fajką	pośród	wielobarw-
nych	 koralowców	 i mnóstwa	 ryb	w Morskim	 Re-
zerwacie	 Hilutungan.	 Przepłyniecie	 na	 Pandanon	
–	 rajską	wysepkę.	Lunch	w  formie	pikniku	barbe-
cue.	Relaks	na	białej	plaży	wynurzającej	się	spod	
turkusowej	wody…	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 4. Śniadanie	 w  hotelu,	 zwiedzanie	 miasta 
Cebu,	do	którego	w 1521	roku	podczas	swej	po-
dróży	dookoła	świata	przypłynął	Ferdynand	Magel-
lan.	Wizyta	m.in.	w XVI	wiecznej	Bazylice	Minore	
del	Santo	Nino,	w najstarszym	hiszpańskim	forcie	
San	Pedro	oraz	w rotundzie	z Krzyżem	Magellana.	
Podziwianie	 Świątyni	 Taoistycznej	 -	 kompleksu	
świątyń	 wzniesionych	 przez	 chińską	 wspólnotę,	
gdzie	znajdują	sią	dzieła	słynnego	chińskiego	filo-
zofa	Lao-Tse.	Odwiedziny	w  lokalnej	wytwórni	gi-
tar,	gdzie	produkowane	są	gitary	światowej	jakości.	
Około	godz.	17,	przejazd	na	kolacje	do	restauracji	
„na	wodzie”	-	widok	na	miasto	z pięknym	zacho-
dem	słońca	w tle.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�5. Wczesne	śniadanie.	Transfer	do	portu	mor-
skiego	w Cebu	 i  przeprawa	wodolotem	 na	 jedną	
z najmniejszych	wysp	Filipin	-	Bohol.	Rozpoczęcie	
wycieczki	dookoła	wysepki.	Zwiedzanie	sławnych	
Wzgórz Czekoladowych sprawiających	wrażenie	
kropli	 zastygłej	 czekolady,	 podglądanie	 tarsjerów	
-	małpek	mniejszych	 od	 pięści	 człowieka,	 obser-
wowanie	 walki	 kogutów.	Wizyta	 w  XVI	 wiecznym	
kościele	wzniesionym	przez	Jezuitów.	Zwiedzanie	
historycznego	 miejsca,	 gdzie	 Hiszpanie	 zawarli	
umowę	 pokojową	 (podpisaną	 krwią!)	 z  miejsco-
wym	wodzem	Sikatuna.	Doświadczymy	 także	 jak	
Filipińczycy	 sadzą	 ryż.	 Spływ	 rzeką	 Loboc	 połą-
czony	 z  kosztowaniem	 lokalnych	 specjałów.	 Na-
stępnie	przesiadka	na	wodolot	i wieczorny	powrót	
na	wyspę	Cebu.	Nocleg.

D�zień� 6.	 Pożegnanie	 z  Cebu	 -	 po	 śniadaniu	 wy-
kwaterowanie	 i  transfer	na	 lotnisko.	Wylot	

do	Puerto Princesa,	 stolicy	wyspy	Palawan.	 Ta	
górzysta	pokryta	dżunglą	wyspa	słynie	z pięknych	
plaż,	bogatego	ekosystemu	oraz	znakomitych	wa-
runków	 do	 nurkowania.	 Po	 przylocie	 przejazd	 na	
północ	 do	 miejscowości	 Sabang.	 Zakwaterowa-
nie	w  resorcie	strategicznie	położonym	w pobliżu	
Parku Narodowego Podziemnej Rzeki Puerto 
Princesa.	 Po	południu	wycieczka	 łódkami	wśród	
wiecznie	 zielonych	 lasów	namorzynowych.	Zapo-
znanie	 się	 z  florą	 strefy	międzyzwrotnikowej.	 Po-
wrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu,	 rozpoczęcie	 ekscytującej	
przygody	–	eksploracja	jednego	z „7 nowych Cu-
dów� Świata� Natury”,	 słynnej	Podziemnej Rze-
ki Puert Princesa.	 Podążanie	 szlakiem	 dzikich	
małp,	szansa	na	spotkanie	m.in.	dużych	jaszczurek	
Monitor	 Lizards.	 Przesiadka	 na	 łódki,	 zwiedzanie	
podziemnych	 jaskiń	 i  podziwianie	 niesamowitych	
kształtów	 stalaktytów	 wyrzeźbionych	 przez	 bie-
gnącą	8,2	kilometra	pod	ziemią	 rzekę.	Powrót	do	
Sabang,	 lunch	 w  lokalnej	 restauracji	 przy	 plaży.	
Popołudnie	 wolne	 na	 zażywanie	 kąpieli	 wodnych	
i słonecznych,	spacery	po	urokliwej	okolicy.	Nocleg	
w Sabang.

D�zień�8.	Śniadanie	w hotelu,	następnie	wyjazd	do	
El Nido - małego	miasteczka	na	północnym	krańcu	
wyspy,	 leżącego	 bezpośrednio	 przy	 Archipela-
gu Bacuit	 (setki	malutkich	wysepek	z urokliwymi	
plażami,	 grotami	 i  trasami	 trekingowymi). Podróż	
przez	 górskie	wioski	 i  ryżowe	plantacje.	 Przyjazd	
do	resortu	w godzinach	popołudniowych.	Zakwa-
terowanie	w bungalowach	w filipińskim	stylu.	Noc-
leg.	

D�zień�9�–�11.	Całodzienne	morskie	wycieczki	łodzią	
po	malowniczej	okolicy.	Odkrywanie	niezliczonych,	
dziewiczych	wysepek,	 świetna	okazja	do	 snorke-
lingu	(pływanie	z maską	 i  fajką)	w wodach	 laguny	
-	podglądanie	świata	morskich	głębin	 i podziwia-
nie	niezwykłej	rafy	koralowej.	Kąpiele	w turkusowej	
wodzie	 i plażowanie	na	miękkim	piasku.	Podczas	
wycieczek	będą	serwowane	 lunche	w  formie	pik-
niku.	 Dodatkowo	 w  pierwszym	 dniu	 kolacja	 przy	
ognisku	w stylu	Robinsona	Crusoe	na	jednej	z bez-
ludnych	wysepek.	Noclegi	w El	Nido.

D�zień� 12. Śniadanie	 w  hotelu.	 Wykwaterowanie	
i powrót	do	Puerto	Princesa.	Transfer	na	lotnisko,	
popołudniowy	wylot	do	stolicy	Filipin	-	Manili.	Za-
kwaterowanie	w hotelu.	Pożegnalna	kolacja	w  lo-

kalnej,	filipińskiej	restauracji.	Nocleg.
D�zień�13. Ostatnie	chwile	na	Filipinach. Transfer	na	
lotnisko,	wylot	do	Europy.

D�zień� 14. Przylot	 do	 jednego	 z  portów	 tranzyto-
wych,	przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	
na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.

OPCJA� –� trzy� dni� na� wyspie� Boracay,� dopłata�
760 PLN�+�350�USD�(hotel�3*)/680�USD�(hotel�5*)

TERMINY:
22.12 – 04.01.2015*
12.01 – 25.01.2015
26.01 – 08.02.2015
16.02 – 01.03.2015
09.03 – 22.03.2015

27.04 – 10.05.2015
12.10 – 25.10.2015
09.11 – 22.11.2015
23.11 – 06.12.2015
21.12 – 03.01.2016*

*termin świąteczno - sylwestrowy – dopłata 790 PLN + 
110 USD

CENA: 
6�470�PLN�+�1�980�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6470 PLN + 1980 USD przeliczone po kur-
sie sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot samolotem na trasie Warszawa – Cebu; 

Cebu - Puerto Princesa – Manila; Manila - War-
szawa

-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem, łodzią
-  zakwaterowanie: Cebu – hotel 4+ ****; Palawan, 

Manila – hotele, bungalowy 3*** ( pokoje 2-os. 
z łazienkami)

-  wyżywienie: dwa posiłki dziennie na całej trasie 
(wszystkie śniadania oraz lunch lub kolacja)

-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu: 100 USD
-  opłaty lotniskowe: 35 USD
-  zwyczajowych napiwków
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 560 USD

FILIPINY Cebu – Bohol - Palawan + opcja Boracay

Najpiękniejsze wyspy Filipin, najpiękniejsze plaże świata oraz Podziemna Rzeka Puerto Princesa – cud przyrody wpisany na listę Unesco.
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w Warszawie.	
Wylot	do	Cayenne	przez	Paryż.	Nocleg	w Paryżu.	

D�zień�2.	CAYENNE	Wylot	z Paryża	do	Cayenne	(Gu-
jana	 Francuska).	Miasto	Cayenne	 zostało	 założone	
w XVII	wieku	przez	francuskich	kupców,	którzy	zbu-
dowali	na	wybrzeżu	twierdzę	Fort	Ceperou,	broniącą	
handlową	osadę	przed	zagrożeniem	ze	strony	pira-
tów.	 Dzisiejsza	 stolica	 kraju	 (departamentu	 Francji)	
to	 kameralna,	 40-tysięczna	 miejscowość	 zwana	
„Francją	w Tropiku”.	Relaksowe	zwiedzanie	miasta:	
plac	centralny	-	Place	Grenoble	z budynkami	rządo-
wymi,	Place	des	Palmistes,	który	wyznacza	począ-
tek	głównej	ulicy	handlowej,	katedra,	ratusz	i bazar.	
Aklimatyzacyjny	spacer	nad	brzegiem	oceanu.	Noc-
leg	w Cayenne.

D�zień�3.	KOUROU	-	ISLE	ROYALE	Przejazd	65	km	na	
zachód	od	Cayenne	do	leżącego	blisko	równika	Ko-
urou.	Przepłynięcie	katamaranem	na	jedną	z trzech	
wysepek	Schronienia	-	 Isle	Royale.	Wieczorem	po-
wrót	do	Kourou.	Nocleg.

D�zień�4.	ISLE	ROYALE	-	KOUROU	-	SAINT	LAURENT	
DU	 MARONI	 PARAMARIBO	 Zwiedzanie	 Centrum	
Lotów	 Kosmicznych,	 które	 podlega	 Europejskiej	
Agencji	Kosmicznej.	Stąd	wysyła	się	satelity	okrąża-
jące	kulę	ziemską	przy	pomocy	rakiety	nośnej	Aria-
ne	5.	Zapoznanie	się	z centrum	kontroli	 lotów	oraz	
wystawą	 Spaceexpo.	 Po	 południu	 dalszy	 przejazd	
lokalną	drogą	na	zachód	w kierunku	Surinamu.	Po	
kilku	 godzinach	 przyjazd	 do	 miasta	 granicznego	
Saint	Laurent	du	Maroni,	które	jest	ciekawym	przy-
kładem	 połączenia	 architektury	 kolonialnej	 i  osady	
indiańskiej.	Przepłynięcie	łodziami	szerokiej	na	3	km	
granicznej	rzeki	Maroni	do	leżącego	na	drugim	brze-
gu	rzeki	miasta	Albina	i dalszy	przejazd	do	stolicy	Su-
rinamu	-	Paramaribo.	Wieczorny	spacer	po	mieście.	
Nocleg	w Paramaribo.

D�zień�5.	PARAMARIBO	Zwiedzanie	najciekawszych	
przykładów	 architektury	 kolonialnej,	 zbudowanej	
przez	 Brytyjczyków	 i  Holendrów:	 parlament,	 Plac	
Niepodległości	z Pałacem	Prezydenckim,	ratusz,	fort	
Zeelandia	leżący	nad	rzeką	Waterkant,	uliczka	Lim-	

a-Po-Straat	z drewnianymi	domami	należącymi	nie-
gdyś	do	kupców,	katedra	katolicka	z 1885	r.,	meczet	
i holenderska	synagoga.	Nocleg	w Paramaribo.

D�zień�6.	PARAMARIBO	-	GEORGETOWN	Po	śniada-
niu	wyjazd	do	Georgetown.	Po	drodze	podglądanie	
życia	miejscowej	ludności,	otaczającej	przyrody.	Po	
przyjeździe	do	Georgetown	transfer	do	hotelu.	Wie-
czorny	spacer	po	mieście.	Nocleg.

D�zień�7.	GEORGETOWN	-	PARK	NARODOWY	KAIE-
TEUR	-	IWOKRAMA	Rano	godzinny	lot	samolotem	
ponad	zieloną	dżunglą	do	Parku	Narodowego	Kaie-
teur.	Spacer	na	pobliski	punkt	widokowy	Johnson,	
skąd	 można	 zobaczyć	 jeden	 z  najwspanialszych	
wodospadów	Kaieteur,	o wys.	226	m,	który	tworzy	
rzeka	Potaro.	Sesja	fotograficzna	i zawody,	kto	naj-
bardziej	wychyli	się	poprzez	skaliste	urwisko	w celu	
uchwycenia	spienionej	strugi	wodospadu	w całości.	
Dalszy	przelot	do	Iwokrama.	Przylot,	zakwaterowa-
nie.	Nocleg.

D�zień�8.	IWOKRAMA	-	ANNAI	Iwokrama	to	las	desz-
czowy	o powierzchni	3710	km2.	Na	jego	terenie	żyje	
wiele	gatunków	fauny	i flory.	Jednymi	z najbardziej	
wypatrywanych	 są	 usłyszane	 w  nocy	 jaguary.	 Do	
obserwacji	egzotycznych	ptaków	przyda	się	lornet-
ka.	Ekscytujący	spacer	30	m	nad	ziemią	pomostami	
umieszczonymi	w koronach	drzew.	Powrót	do	miej-
sca	zakwaterowania	na	śniadanie.	Następnie	wizyta	
w  indiańskiej	 wiosce.	 Zapoznanie	 się	 z  zajęciami	
Indian	i ich	codziennym	życiem.	Przejazd	do	Annai.	
Zakwaterowanie	w  lodżach.	Wieczorem	spacer	na	
najbliższe	wzgórze,	z którego	rozciąga	się	widok	na	
zielony	 przestwór	 sawanny	 ograniczonej	 w  swym	
bezkresie	 jedynie	 odległą	 linią	 horyzontu.	 Kolacja	
i nocleg	w lodżach	w Annai.

D�zień� 9.	 ANNAI	 -	 KARANAMBU	 Przejazd	 przez	
tereny	suchej	sawanny	i terenów	podmokłych	peł-
nych	kapibar	taplających	się	w przybrzeżnych	mo-
kradłach,	 ptaków	 kłapiących	 dziobami	 i  jaguarów	
szczerzących	 paszcze	 w  głośnym	 zachwycie	 na	
widok	białych	turystów.	Jedno	z magicznych	miejsc	
o cudnych	widokach	z rzadka	przysłoniętych	amor-
ficzną	chmurą	złaknionych	krwi	komarów.	Wyciecz-
ka	chybotliwą	 łodzią	pośród	 trzcin	kryjących	pod-
stępne	kajmany.	Nocleg	na	rancho	w Karanambu.

D�zień�10.	KARANAMBU	Kolejny	dzień	spędzony	na	
poszukiwaniu	rzadkich	zwierząt	oraz	nasłuchiwaniu	
odgłosów	dzikiej	przyrody,	czas	na	relaks.	Nocleg	
na	rancho.

D�zień� 11.	 KARANAMBU	 -	 GEORGETOWN	 Rano	
przelot	z Karanambu	do	Georgetown.	Georgetown	
to	 jedyne	 wielkie	 miasto	 Gujany	 liczące	 200	 tys.	

mieszkańców,	 którego	 centrum	 stanowi	 unikalny	
zespół	budynków	kolonialnych	o różnym	stanie	za-
chowania.	Główną	atrakcją	miasta	jest	anglikańska	
katedra	św.	Jerzego	uważana	za	najwyższą	w świe-
cie	 budowlę	 z  drewna.	 Spacer	 pod	 neogotycki	
ratusz,	 parlament,	 hale	 targowe	 Stabroek,	 pałac	
prezydencki	 oraz	 budynek	 Biblioteki	 Narodowej.	
Nocleg	w Georgetown.	

D�zień�12.	SCARBOROUGH	(TOBAGO)	Wylot	z Geo-
rgetown	do	Scarborough	przez	Port	of	Spain.	Przy-
lot	na	lotnisko	Crown	Port	Airport,	położone	11	km	
od	Scarborough,	stolicy	Tobago.	Transfer	do	hotelu,	
zwiedzanie	Scarborough.	Kąpiel	o zachodzie	słoń-
ca.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�13.	SCARBOROUGH	-	SPEYSIDE	-	CHARLO-
TEVILLE	 Rano	 przejazd	 do	 Speyside	 położonego	
na	 północno-wschodnim	 krańcu	wyspy,	 rejs	 stat-
kiem	o szklanym	dnie	po	zatoce	Tyrrela	i Little	To-
bago.	Podziwianie	charakterystycznej	przybrzeżnej	
roślinności.	Spacer	pod	zalesioną	górę	po	wysep-
ce,	gdzie	obserwować	nas	będą	płochliwe	ptaszki	
motmoty.	Powrót	na	statek,	który	będzie	przepły-
wał	nad	kilkoma	skupiskami	koralowców.	W czasie	
rejsu	będzie	można	podziwiać	ponad	30	gatunków	
ryb	 tropikalnych.	Opcjonalne	nurkowanie	z maską	
i  rurką.	 Zmiana	 statku	 na	mikrobus	 i  przejazd	 do	
Charlotteville	 na	 lunch.	 Po	 południu	 fakultatywnie	
pływanie	na	kajakach	po	zatoce	marynarki	wojen-
nej,	 największym	 chronionym	 kotwicowisku	 na	 Ka-
raibach.	Podziwianie	widoków,	oraz	stromych	klifów,	
przepłynięcie	na	przekąskę	do	zatoki	Piratów.	

D�zień�14.	Przejazd	wzdłuż	linii	brzegowej	do	Roxboro-
ugh,	poprzez	dawne	plantacje	kokosów	do	Rezerwa-
tu	Leśnego.	Tam	mini	trekking	przez	las	deszczowy,	
na	centralny	grzbiet	wyspy.	Opowieść	na	temat	lasów	
deszczowych,	ich	fauny	i flory.	Piknik	w Krwawej	Za-
toce,	powrót	do	Scarborough.	Przeprawa	promem	do	
Port	of	Spain.	Nocleg	w Port	of	Spain.

D�zień�15.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	starej	i nowej	części	
Port	of	Spain:	parlament,	gmach	sądu,	katedra,	Plac	
Woodford,	park	Savannah.	Nocleg	w Port	of	Spain.

D�zień�16.	Rano	transfer	na	 lotnisko	w Port	of	Spain	
i wylot	do	portu	tranzytowego	w Ameryce	Południo-
wej.	Po	przylocie	 transfer	do	hotelu.	Czas	na	zwie-
dzanie.	Nocleg.

D�zień�17.	Po	śniadaniu	dalszy	ciąg	zwiedzania.	Wcze-
snym	 popołudniem	 transfer	 na	 lotnisko	 i  wylot	 do	
Europy.

Dzień�18.�Przylot	do	portu	przesiadkowego	w Euro-
pie.	Przerwa	tranzytowa.	Przelot	do	Warszawy.	Lądo-
wanie	na	lotnisku	Chopina.

GUJANA�FRANCUSKA - SURINAM - GUJANA - TRYNIDAD i TOBAGO

TERMINY:

*karnawał - dopłata 890 PLN + 420 EUR (wydłużony 
program do 18 dni)

CENA: 
7�950�PLN�2�520�eUR
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 7 950 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 520 EUR płatne u kontrahenta na miejscu 

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa - Cayenne; Port of Spain - Ca-

racas/Curacao/Panama - Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasie Georgetown - Kaie-

teur; Karanambu - Goergetown - Scarborough
-  zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2-os. z łazien-

kami; w interiorze - bazy globtroterskie, w Kara-
nambu noclegi na rancho

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, 4x lunch i 3x 
kolacja

-  transport łodziami, jeepami, autobusem lub mikro-
busem, awionetkami

-  przewodnicy miejscowi
-  opieka polskiego pilota na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe i wstępy do parków narodo-

wych: ok. 100 EUR
-  zwyczajowe napiwki ok. 50 EUR
-  brakujące posiłki: ok. 15 EUR/os. (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 780 EUR

02.02 – 20.02.2015* 07.11 – 24.11.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	uczestników	wyprawy	na	lot-
nisku	w Warszawie.	Wylot	do	Delhi	przez	jeden	
z tranzytowych	portów	lotniczych.

D�zień�2.�Przylot	do	Delhi.	Wymiana	pieniędzy,	
przejazd	do	hotelu.	Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	
kompleksu	Qutab	Minar,	 następnie	Old Del-
hi:	meczet	Dżama	Masdżid	(największy	w In-
diach),	 z  którego	 zobaczymy	 Czerwony	 Fort	
(Lal	Qila)	i Lahore	Gate,	gdzie	ogłoszono	nie-
podległość	Indii.	Dalej,	Radż	Ghat	z miejscem	
pamięci	Mahatmy	Gandhiego.	Przejazd	przez	
New Delhi:	widok	na	 rezydencję	Prezydenta	
Indii	 (Rasztrapati	 Bhavan),	 Drogę	 Królewską	
(Radżpath),	 Parlament	 (Sansad	Bhavan)	 oraz	
Bramę	 Indii.	 Wieczorem	 wizyta	 w  świątyni	
Lakszmi	 Narajan	 z  ołtarzami	 hinduskich	 bo-
gów	 oraz	 świątynia	 Sikhów	 ze	 złotą	 kopułą	
i basenem	do	 rytuału	chrztu	 (amrita).	Powrót	
do	hotelu	na	nocleg.

D�zień� 3.�Po	 śniadaniu	wyjazd	 do	 stolicy	Ra-
dżastanu,	Dżajpuru,	zwanego	„Różowym	mia-
stem”.	Zwiedzanie:	pałac�maharadżów	 (City	
Palace)	 i  Dżantar� mantar,	 obserwatorium	
astronomiczne.	Szlifiernia	diamentów	ze	skle-
pem	jubilerskim.	Nocleg	w Dżajpurze,	w trady-
cyjnym	hotelu	sieci	Heritage Hotels.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Fortu Am-
ber,	 stolicy	klanu	 radżputańskiego,	a później	
państwa	Dżajpur	od	966	do	1727 r.	Po	drodze	
Pałac�Wiatrów	(Hawa	Mahal).	Potem	Jaigarh 
(Fort	Dżaja)	z pięknym	widokiem	na	fort	Amber	
i na	miasto	Dżajpur.	Nekropolia	maharadżów	
w Gajtor.	Emporium dywanów,	makatek	i  je-

dwabi.	Powrót	do	hotelu	 i  czas	wolny	

na	odpoczynek	lub	zakupy	na	bazarze.	Nocleg	
w Dżajpurze.

D�zień�5.�Całodzienna	wycieczka	na	skraj	pu-
styni	Thar	do	świętego	miasta	Puszkar,	gdzie	
jest	400	świątyń,	a wśród	nich	-	świątynia	po-
święcona	bogu	Brahmie	 (jedyna	na	świecie).	
Dla	chętnych	-	podejście	do	świątyni	Sawitri,	
skąd	 rozpościera	 się	 niepowtarzalny	 widok	
na	miasteczko,	na	Wężową	Górę	 i  na	pusty-
nię	Thar.	Powrót	do	hotelu	w Dżajpurze	 i dla	
chętnych,	fakultatywnie	radżastański	teatrzyk	
kukiełkowy.	Nocleg	w Dżajpurze.

D�zień� 6.�Wyjazd	 z  hotelu	 wcześnie	 rano	 do	
ogrodów	Sisodia Rani,	 podpatrywanie	 piel-
grzymów	w zespole	świątyń	w Galta i karmie-
nie	świętych	małp.	Następnie	Fatehpur Sikri,	
Umarłe	Miasto	Mogołów	 i wspaniały	meczet	
Akbara	ze	słynną	Bramą	Zwycięstwa	oraz	ażu-
rowy	grobowiec	świętego	męża	Salima	Cziszti	
na	dziedzińcu	meczetu.	Przyjazd	do	Agry	i za-
kwaterowanie	w hotelu.	Nocleg	w Agrze.

D�zień� 7.� Zwiedzanie	 Agry:	 niepowtarzalny	
Tadż�mahal,	 grobowiec	 cesarskiej	 małżonki	
oraz	monumentalny	Fort Agra	cesarza	Akba-
ra,	gdzie	więziony	był	Szahdżahan.	Emporium 
ze	sztuką	wzorowaną	na	pietra dura.	Po	po-
łudniu,	dla	chętnych,	fakultatywnie	wyjazd	do	
Mathury, mitycznego	miejsca	narodzin	Krisz-
ny	 i  do	 Vrindaban, gdzie	 młodziutki	 Krisz-
na	pląsał	 z pastereczkami	gopi,	 a gdzie	dziś	
znajduje	się	amerykański	ośrodek	Hare	Krisz-
na	 (można	wziąć	udział	w pudży),	po	drodze	
spojrzenie	na	grobowiec	Akbara	w Sikandrze.	
Nocleg	w Agrze.

D�zień�8.�Wyjazd	do	Orczy. Po	drodze,	 zwie-
dzanie	imponującej	XVI-wiecznej	fortecy	Man	
Singha	w Gwalior oraz	Jai Vilas,	pałacu	ma-
haradżów	 Scindia,	 jednego	 z  najstarszych	
i  najbardziej	 szacownych	 rodów	 arystokra-
tycznych.	Przejazd	na	nocleg	do	wioski	Orcza.	
Wieczorem	dla	chętnych	spacer	w 	wyjątkowej	
scenerii.	Nocleg	w Orczy.

D�zień�9.�Wcześnie	rano	powitanie	słońca	nad	
rzeką	Betwa.	Zwiedzanie	uroczej	wioski	Orcza 
- Pałacu	Dżahangira,	pałacu	maharadżów	oraz	
świątyni	Lakszmi	Narajan.	Po	południu	-	prze-
jazd	do	Khadżuraho.	Nocleg	w Khadżuraho.

D�zień�10.�Khadżuraho�-	zwiedzanie	tysiąclet-
nich	świątyń	(na	liście	UNESCO),	które	intrygu-
ją,	szokują,	bawią	i uczą,	a wciąż	nie	wiadomo	
dlaczego	 zostały	 zbudowane…	 Przejazd	 do	
świątyń	 dżinijskich.	Emporium aryjskiej	 sztu-
ki	 użytkowej.	 Po	 południu,	 dla	 chętnych,	 fa-
kultatywnie	 -	 rezerwat	 przyrody.	Wieczorem,	
dla	 chętnych,	 fakultatywnie	 spektakl	 światło	
i dźwięk	w zespole	świątyń	 lub	fakultatywnie	
pokaz	regionalnych	tańców	indyjskich	w em-
porium	Kandariya.	Nocleg	w Khadżuraho.

D�zień� 11.� Całodzienny	 przejazd	 autokarem	
Khadżuraho� - Waranasi (Benares).	 Możli-
wość	przelotu	samolotem	Khadżuraho-Wara-
nasi	około	180-200	USD,	decyzja	i rezerwacja	
przed	wyjazdem.	Nocleg	w Waranasi.

D�zień�12.�Waranasi:	o wschodzie	słońca	prze-
jażdżka	 łodziami	 po	 świętej	 rzece	 Ganges,	
spacer	po	ghatach	 i Starym	Mieście.	Powrót	
do	hotelu	na	śniadanie.	Przejazd	do	Sarnath,	
gdzie	Budda	po	 doznaniu	Przebudzenia	wy-

INDIE - NEPAL

Delhi - Dżajpur - Puszkar - Agra - Orcza - Khadżuraho - Waranasi - Chitwan Park - Pokhara - Katmandu - Dolina Katmandu
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głosił	pierwszą	naukę	do	pięciu	ukochanych	
uczniów	zebranych	w Parku	Łani,	znaną	jako	
„pierwszy	obrót	koła	praw”.	Muzeum	Arche-
ologiczne	z kolumną	Aśioki	i słynnymi	lwami,	
godłem	Indii.	Emporium tak	zwanych	„broka-
tów	z Waranasi”.	Po	południu	czas	wolny.	Wie-
czorem,	dla	chętnych,	fakultatywnie	pudża na	
Dasaswamedh	ghat.	Nocleg	w Waranasi.

D�zień� 13.� Całodzienny	 przejazd	 do	 granicy	
z Nepalem. Po	wypełnieniu	formalności,	do-
jazd	do	hotelu	w Bhairawa	na	nocleg.

D�zień� 14.�Wyjazd	 z  hotelu	 bardzo	 wcześnie	
rano	-	zwiedzanie	Lumbini,	miejsca	narodzin	
Buddy.	Przejazd	przez	Teraj do	Chitwan Par-
ku.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu	 i  czas	 wolny.	
Po	południu	spacer	na	słoniach	w głąb	parku	
i  bezkrwawe	 safari	 fotograficzne.	 Dla	 chęt-
nych	możliwość	spożycia	kolacji	o zachodzie	
słońca	 w  jednej	 z  tubylczych	 restauracyjek	
nad	rzeką	Rapti.	Wieczorem,	dla	chętnych,	fa-
kultatywnie	pokaz	tańców	ludowych	plemie-
nia	Tharu.	Nocleg	na	obrzeżu	parku.

D�zień�15.�Chitwan�Park	–	przejażdżka	drew-
nianymi	 dłubankami	 po	 rzece	Rapti.	 Spacer	
po	dżungli.	Po	południu	przejazd	jedną	z naj-
piękniejszych	tras	widokowych	Nepalu	-	przez	
Nizinę	Teraj,	pasmo	Sziwalik	 i Małe	Himalaje	
do	Pokhary.	Nocleg	w Pokharze.

D�zień� 16.�Bardzo	 wcześnie	 rano	 (tylko	 przy	
dobrej	pogodzie)	wyjazd	pod	wzgórze	Saran-
got,	 podejście	 na	 spektakl	 zapalania	 szczy-
tów	przez	wschodzące	słońce.	Powrót	do	ho-
telu	na	śniadanie.	Cała	Pokhara	nasza	-	dzień	
wolny,	ze	stałym	widokiem	(tylko	przy	dobrej	
pogodzie)	na	świętą	górę	maćia�Pućre�(Rybi	
Ogon).	 Program	 fakultatywny	 -	 wodospad	
Dawida,	przejażdżka	łódką	po	jeziorze	Fewa,	
podejście	do	budowanej	przez	Japończyków	

Stupy	 Pokoju	 na	 podziwianie	 Maćia	 Pućre,	
Annapurny	 i Dhaulagiri,	zakupy	u Tybetanek.	
Nocleg	w Pokharze.

D�zień�17.�Przejazd	z Pokhary	do	Katmandu 
przez	 centralną	 część	 Nepalu,	 jedną	 z  naj-
piękniejszych	 tras	 górskich.	 Po	 drodze,	 dla	
chętnych:	rafting	na	rzece	Trisuli	(ok.	40	USD).	
Wieczorem	 -	 spacer	 po	 Thamelu.	 Nocleg	
w Katmandu.

D�zień�18.�Dla	chętnych:	lot	wzdłuż	Himalajów	
-	 ok.	 200	 USD.	 Zwiedzanie	 Doliny	 Katman-
du:	 oficjalna	 królewska	 świątynia	 w  Pasiu-
patinath i miasteczko	Deopatan nad	 rzeką	
Bagmati.	Następnie	stupa	Boudinath,	 jedno	
z  najważniejszych	 centrów	 buddyzmu	 tybe-
tańskiego.	 Powrót	 do	 centrum	 Katmandu:	
Durbar	 Square	 ze	 świątyniami	 fundatorów,	
Hanuman	Doka	i Pałac	Królewski,	Dom	Żywej	
Bogini	Kumari.	Nocleg	w Katmandu.

D�zień� 19.� Dalsze	 zwiedzanie	 Doliny:	 stupa	
Swajambunath,	 wspięcie	 się	 po	 365	 stop-
niach	na	szczyt	świątyni	buddyjskiej,	kręcenie	
młynkami	modlitewnymi	 na	 rzecz	 pokoju	 na	
świecie.	Przejazd	do	Lalitpuru (Patanu):	zwie-
dzanie	klasztorów	buddyjskich,	w  tym	Złotej	
Świątyni,	Durbar	Square.	Przejazd	do	Bhak-
tapur,	 najstarszego	 miasta	 Doliny:	 Durbar	
Square,	 Złota	 Brama	 w  Pałacu	 Królewskim,	
Plac	Njatapola	i Dzielnica	Tacapal	ze	świątynią	
Dattatraja.	Nocleg	w Katmandu.	

D�zień�20.�Czas	wolny	na	zakupy,	spacery	lub	
egzystencjalne	przemyślenia	u podnóża	naj-
wyższych	 gór	 świata.	 Transfer	 na	 lotnisko.	
Wylot	z Katmandu	do	Delhi.	Przerwa	tranzy-
towa.

D�zień�21.�Odlot	z Delhi	do	Warszawy	przez	je-
den	z tranzytowych	portów	lotniczych.

TERMINY:

* sezon świąteczno-sylwestrowy - dopłata 750 PLN 
+ 120 USD
** termin dla singli
CENA: 
5�980�PLN�+�890�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 980 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 890 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi; Katman-

du - Delhi - Warszawa
- opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
- lokalnych przewodników
-  zakwaterowanie: hotele 3* w pokojach 2-os. 

z łazienkami (standard lokalny), 1 nocleg w hotelu 
tranzytowym 2*

- śniadania, kolacja powitalna i pożegnalna
- opłaty za wizę indyjską
-  przejazdy wewnętrzne po Indiach i Nepalu - auto-

kar lub mikrobus
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 180 USD,
- opłata lotniskowa 25 USD,
- opłata za wizę nepalską 25 USD,
-  pozostałe kolacji (aranżuje pilot)
- dopłata do pokoju 1-osobowego 470 USD
- napiwki 70 USD
-  dopłata do klimatyzacji w busie na terenie Indii 

(w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień, paź-
dziernik) 40 USD

- pozostałe wycieczki fakultatywne ok. 60 USD

21.12 - 10.01.2015*
18.01 - 07.02.2015
01.02 - 21.02.2015
15.02 - 07.03.2015
10.03 - 30.03.2015**

14.04 - 04.05.2015
29.09 - 19.10.2015
22.10 - 11.11.2015
17.11 - 07.12.2015
22.12 - 11.01.2016*
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Cztery stany południa to: Andhra Pradeś, Tamil Nadu, 
Karnataka i Kerala zwana „indyjskim rajem”. Dawne kró-
lestwa położone w odciętych od świata kotlinach uchro-
niły własną, odrębną kulturę przed obcymi wpływami 
i przechowały relikty cywilizacji starej jak świat, a łagod-
nej jak pierwsze krople monsunu. Kolorowe gopuram 
kuszą zapomnianą już archaiczną treścią mitu. Kobiety 
z południa nie muszą ukrywać swej zmysłowości i cał-
kiem nieźle pielęgnują pradawną kulturę matriarchatu. 
Zachody słońca nad ruinami Hampi malowniczo wkom-
ponowanymi w nierealne formacje skalne i gigantyczne 
głazy, cień palm kokosowych na cichych wodach („back 
waters”) Kerali i plaże Goa, zapach olejku eukaliptuso-
wego i gałki muszkatołowej, niespokojne kłącza pieprzu 
i soczysta zieleń pól herbacianych, wszechobecny smak 
kokosu i kawy, pozwalają wreszcie zrozumieć, dlaczego 
Vaso da Gama szukał drogi do Indii...
 
D�zień�1.�Zbiórka	uczestników	na	 lotnisku	w Warsza-
wie.	Wylot	do	Chennai	(dawniej	Madras)	przez	jeden	
z portów	tranzytowych.	

D�zień�2.	Przylot	do	Chennai,	wymiana	pieniędzy.	Zwie-
dzanie	Madrasu	-	stary	kolonialny	port	wraz	z Fortem	
St.	 George	 i  muzeum	 z  unikalnymi	 pamiątkami	 po	
Kompanii	Wschodnio-Indyjskiej	 i epoce	brytyjskiego	
radżu.	Spacer	nadbrzeżnym	bulwarem	Marina	Beach	
do	katedry	św.	Tomasza,	gdzie	przechowane	są	reli-
kwie	Apostoła;	świątynia	Kapaliszwara.	Po	południu,	
przejazd	do	Mahaballipuram	(60	km)	nad	Ocean	In-
dyjski.	Nocleg	w Mahaballipuram.

D�zień� 3.	Wcześnie	 rano	 przejazd	 do	Kanchipuram,	
Złotego	Miasta	(71	km)	-	jednego	z siedmiu	świętych	
miast	Indii:	hinduska	świątynia	z VII-VIII	wieku	poświę-
cona	Śiwie,	Wisznu	 i Parwati	 -	najczystszy	przykład	
architektury	 drawidyjskiej.	 Po	 południu	 powrót	 do	
Mahaballipuram,	spacer	po	głównym	porcie	państwa	

Pallawów,	dynastii	władającej	w VII-VIII	wieku	

całym	Tamil	Nadu.	Stojące	na	samej	plaży	świątynie	
z kamienia	od	setek	już	lat	opierają	się	falom	morskim	
i oparły	się	nawet	tsunami	z 2004	roku,	słynna	Poku-
ta	Ardżuny	-	płaskorzeźba	w litej	skale,	„Pięć	świątyń	
Ratha”,	mandapam	Kriszny.	I wspomnienie	o zespole	
The	 Beatles,	 który	 w  latach	 sześćdziesiątych	 chro-
nił	 się	 tu	 od	 zgiełku	doczesnego	 świata	 poszukując	
prawdy	swego	życia.	Nocleg	w Mahaballipuram.

D�zień�4.	Przejazd	do	Tańdźawur	(Tanjore,	312	km).	Po	
drodze,	 Czidambaram	 -	 prywatna	 świątynia	 brami-
nów	poświęcona	Śiwie	Nataradży	-	bogu	kosmiczne-
go	tańca.	Nocleg	w Thańdżaur.

D�zień�5.�Po	śniadaniu	zwiedzanie	świątyni	Brihadisz-
wara	 z  1010	 roku	 (na	 liście	 światowego	dziedzictwa	
kultury),	 której	 szczyt	 wieńczyła	 niegdyś	 granitowa	
kopuła	 ze	 złotą	 iglicą;	 pałac	władców	 dynastii	 Nay-
ak	z XVI	wieku:	niezwykła	kolekcja	brązów	z czasów	
Ćolów,	dynastii	panującej	nad	całym	południem	Indii	
między	 907	 a  1310.	 Przejazd	 do	Maduraj	 (130	 km)	
i  świątynia	 Meenakshi.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu.	
Wieczorna	pudża	w świątyni	 -	na	noc	bramini	prze-
noszą	posąg	Śiwy	do	świątyni	jego	małżonki,	bogini	
Parwati.	 Pożegnanie	 z  wielkimi	 starymi	 świątyniami	
południowych	Indii.	Nocleg	w Maduraj.

D�zień�6.	Śniadanie.	Przejazd	do Thekkady	 (160	km).	
Wizyta	w Ogrodzie	Przypraw	(Spices	Garden),	gdzie	
można	zakupić	aromatyczny,	zielony	kardamon,	żół-
tą	kurkuma	oraz	świeży	pieprz	i goździki...	Spacer	po	
uroczej	miejscowości	letniskowej.	Nocleg	w Thekka-
dy/Periyar.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	przejazd	przez	Wzgórza	Karda-
monowe	do	Kumarakom	(130	km).	Po	drodze	widok	
na	 plantacja	 herbaty	 z  drzewkami	 eukaliptusowymi	
i krzakami	pieprzu,	plantacje	kawy	i muszkatołowca.	
Około	 południa	 zaokrętowanie	 na	 house	 boat	 i  wy-
płynięcie	 na	 back	 waters,	 ciche	 wody	 -	 największą	
atrakcję	 Kerali.	 Nocleg	 na	 łodzi	 zacumowanej	 przy	

przystani.
D�zień�8.	Świt	na	cichych	wodach	i podglądanie	pracy	
rybaków	rzucających	sieci.	Śniadanie	na	łodzi.	Dopły-
nięcie	 do	Alleppey	 i  wyokrętowanie	 o  godz.	 10.00.	
Przejazd	do	Fortcochi	(62	km).	Przyjazd.	Zwiedzanie	
synagogi,	w starej	dzielnicy	żydowskiej,	Pałacu	Mat-
tancherry	 zbudowanego	 przez	 Portugalczyków	 dla	
rodzimego	radży.	Powrót	do	Fortcochi.	Popołudniem	
zwiedzanie	starych	kościołów	Fortcochi,	jednej	z naj-
starszych	osad	europejskich	w Indiach;	tu	w 1524	roku	
zmarł	Vasco	da	Gama	i tu	w kościele	św.	Franciszka,	
pierwszym	katolickim	kościele	Indii,	został	pochowa-
ny,	 katedra	 Santa-Cruz,	 trzy	 portugalskie	 uliczki	 na	
krzyż	 i parę	okazałych	kolonialnych	domów.	Nocleg	
w Fortcochi.

D�zień�9.	Wcześnie	rano	wyjazd	do	Ooty	(Udhagaman-
dalam,	285	km);	dawniej	-	uroczy,	poangielski	kurort	
w  górach	 Nilgiri,	 w  samym	 sercu	 plantacji	 herbaty	
i w cieniu	potężnych	eukaliptusów,	należący	niegdyś	
do	 maharadży	 Dżajpuru.	 Ostatni	 odcinek	 drogi	 -	
przejazd	 kolejką	 wąskotorową,	 czyli	 ciuchcią	 (16.30	
-	17.30).	Nocleg	w Ooty.

D�zień�10.�Wyjazd	na	Przełęcz	Kotagiri	i krótki	spacer	
na	Doddabettę	(2637	m	n.p.m.),	najwyższy	szczyt	Ta-
mil	Nadu,	skąd	rozpościera	się	wspaniały	widok	(tylko	
przy	dobrej	pogodzie)	na	Ghaty	Wschodnie	i Zachod-
nie.	Wyjazd	do	Majsuru	(160	km),	po	drodze	przejazd	
przez	Bandipur	National	Park,	utworzony	w 1931	roku	
przez	maharadżę	Majsuru.	Zakwaterowanie	w hotelu	
i nocleg	w Majsurze.

D�zień� 11.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 najbogatszego	
pałacu	wśród	władców	indyjskich	-	Amber	Vilas	z po-
czątku	XX	wieku.	Chamundi	Hill	 ze	słynnym	bykiem	
Nandi,	wierzchowcem	Śiwy.	Przejazd	do	Bangalore 
-	miasta	zwanego	indyjską	„Doliną	Krzemową”,	gdzie	
zetkniemy	 się	 z  nowoczesnym	 obliczem	 tego	 kraju.	
Przyjazd	i zakwaterowanie.	Nocleg	w Bangalore.	

iNDie�POłUDNiOWe�wraz z Adżantą i Ellorą

Madras - Mahaballipuram - Kanchipuram - Tańdżawur - Maduraj - Thekkady - Fortcochi - Ooty - Majsur -Bangalore - Halebid - Belur - 
Sravanabelagola - Hampi Goa - Aurangabad - Adżanta - Ellora - Bombaj 
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D�zień�12.�Śniadanie.	Wyjazd	do	aszramu	Art	of	Living	
-	okazja	do	poznania	ajurwedy	-	naturalnej	metody	
leczenia	liczącej	kilka	tysięcy	lat	oraz	jogi,	która	jest	
najbardziej	znanym	towarem	eksportowym	Indii.	„Jak	
kwiat	ma	potencjał	pełnego	rozkwitu,	tak	joga	jest	
rozkwitem	wszystkich	ludzkich	możliwości”	-	twierdzi	
Sri	Sri	Ravi	Shankar,	założyciel	międzynarodowej	
fundacji	Art	of	Living	obecnej	w 160	krajach	świata.	
Zwiedzanie	Vishalakshi	Mantap,	największej	w In-

diach	sali	medytacyjnej	w kształcie	tortu,	spacer	do	
Sumeru	Mantap.	Wieczorem	dla	chętnych	możliwość	
uczestnictwa	w satsangu	–	spotkaniu	ludzi	z różnych	
stron	świata,	różnych	wyznań,	aby	wspólnie	śpiewać	
i celebrować	życie.	Powrót	na	nocleg	do	Bangalore.	

D�zień�13.�Wcześnie	rano	wyjazd	do	Sravanabelagola,	
ośrodku	 dżinizmu	 z  niezwykłą	 rzeźbą	 Gomateśwary	
wykonaną	w monolitycznej	granitowej	skale,	na	którą	
trzeba	 się	 wspiąć	 (po	 schodach	 wykutych	 w  skale).	
Dalsza	jazda	do	świątyń	w Halebid	 i Belur,	nazywa-
nych	Khadżuraho	południa,	gdzie	wyjątkowo	pięknie	
rzeźbione	 świątynie	 z  czasów	 dynastii	 Hojsalów	 (XII	
wiek)	 przyprawiają	 o  zawrót	 głowy,	 bo	 każdy	 centy-
metr	kwadratowy	kamienia	pokryty	jest	płaskorzeźbą	
boga	lub	mędrca,	heraldycznego	ptaka	lub	bajeczne-
go	zwierzęcia,	a tancerki	wyginają	zmysłowo	swe	ka-
mienne	ciała	jak	żywe.	Przejazd	na	nocleg	w Hassan.

D�zień� 14.�Po	 śniadaniu	 przejazd	w  kierunku	Hampi 
(250	km)	 jednej	 z największych,	choć	mało	znanych	
atrakcji	Indii	wpisanych	na	listę	UNESCO.	Przyjazd	do	
Hospet.	Zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień� 15.	 Śniadanie.	 Wchłanianie	 magicznej	 aury	
Hampi,	miejsca,	które	dla	wielu	stanowi	esencję	Indii.	
Księżycowy	krajobraz	granitowych	skał,	ruiny	świątyń	
wrośnięte	 w  dżungle,	 wszędobylskie	małpy.	 Raj	 dla	
fotografów.	Świątynia	Vitala,	wizytówka	Hampi,	spa-
cer	brzegiem	rzeki,	gdzie	napotykać	się	będziemy	na	
wykute	w skale	lingi,	płaskorzeźby,	wpadać	na	minia-
turowe	kapliczki	i mandaty.	Dalsza	penetracja	okolicy:	
Hampi	Bazar,	świątynia	Virupakasha,	gdzie	za	niewiel-
ką	opłatą	można	otrzymać	w błogosławieństwo	sło-
nia.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 16.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Goa	 (340	 km).	
Przyjazd.	 Zakwaterowanie	w  hotelu.	 Spacer	 na	 pla-
żę,	możliwość	ożywczej	kąpieli	w Oceanie	Indyjskim.	
Nocleg	w Goa.	

D�zień�17.	Cały	dzień	odpoczynku.	Możliwość	space-
rów,	 fakultatywnie	masaży	 lub	 też	 spędzenie	 czasu	
na	zajęciach	plażowych	z kąpielami	włącznie.	Pełna	
regeneracja	sił	witalnych.	Nocleg	w Goa.

D�zień�18.	Po	śniadaniu	przejazd	z bagażami	do	Stare-
go	Goa,	pierwszej	europejskiej	kolonii	w Indiach,	po-
zostającej	w rękach	Portugalii	od	1510	do	1961	roku.	

Zwiedzanie	 kościołów	wpisanych	 na	 listę	 UNESCO.	
Przejazd	do	Panadżi	–	stolicy	stanu	Goa.	Spacer	po	
dzielnicy	 portugalskiej.	 Dla	 chętnych	 czas	wolny	 na	
lunch	i zakupy.	Około	godz.	14.00	transfer	na	lotnisko	
i lot	do	Mumbaju (Bombaju).	Przylot	i przejazd	przez	
stolicę	stanu	Maharasztra	na	zabytkowy	dworzec	ko-
lejowy	Chatrapati	Shivaji	Terminus,	na	liście	UNESCO.	
Przejazd	pociągiem	nocnym	do	Aurangabad	(z	miej-
scami	do	leżenia).	Dla	chętnych	możliwość	przelotu	za	
dodatkową	opłatą	(rezerwacja	przy	zapisie).	

D�zień�19.	Przyjazd	do	Aurangabad	nad	ranem.	Trans-
fer	 do	 hotelu	 na	 śniadanie.	 Całodzienna	 wycieczka	
do	 Adżanty	 (104	 km).	 Ten	 największy	 skarb	 sztuki	
dawnych	 Indii	 to	 ścienne	 malowidła	 pokrywające	
ściany	 29	 grot	 wykutych	 w  skale,	 niegdysiejszych	
buddyjskich	świątyń	i klasztorów.	Prace	podjęte	w II	
wieku	p.n.e.,	a zakończone	w V	wieku	n.e.,	świadczą	
o wysoce	rozwiniętej	i duchowo	wyrafinowanej	czysto	
indyjskiej	 kulturze,	 której	 wpływ	 sięgał	 daleko	 poza	
subkontynent	indyjski,	a dziedzictwo	pozostaje	żywe	
do	dziś.	Brytyjski	„Burlington	Magazine”	uznał	freski	
Adżanty	 za	 „być	może	 najwspanialsze	 dzieła	 sztuki	
w całej	Azji”.	Powrót	na	nocleg	do	Aurangabad.

D�zień�20.�Wyjazd	do	Ellory,	zwiedzanie	świątyni	Ka-
ilasanatha,	 na	 liście	 UNESCO,	 “najbardziej	 zdumie-
wającego	 dzieła	 sztuki	 indyjskiej,	 które	 nie	 znajduje	
dla	siebie	odpowiednika	w całych	dziejach	indyjskiej	
architektury”,	 świątyni	 wyrzeźbionej	 od	 góry	 w  dół,	
jak	 posąg	wyłaniającej	 się	 z  górskiego	 zbocza	wul-
kanicznej	skały.	Powrót	do	Aurangabad,	a po	drodze	
zwiedzanie	starego	fortu	Daulatabad.	Przyjazd	do	Au-
rangabad	i zwiedzanie	grobowca	żony	Aurangazeba,	
marnej,	 ale	 jednak	 repliki,	 Tadż	Mahalu.	 Transfer	 na	
lotnisko	i lot	do	Bombaju.	Zakwaterowanie	w hotelu.	
Nocleg	w Mumbai

D�zieN� 21.�Po	 śniadaniu	 -	 zwiedzanie	 Bombaju:	 Ga-
teway	 of	 India	 (Brama	 Indii)	 i  niezwykły	 hotel	 Tadż	
Mahal,	spacer	po	eleganckim,	nadmorskim	deptaku,	
dzielnica	Malabar	Hill	i Muzeum	Gandhiego.	Po	połu-
dniu,	dla	chętnych	-	Wyspa	Elephanta	(14.30	-	19.00).	
Wieczorem	-	transfer	na	lotnisko	międzynarodowe	i lot	
do	Europy.

DzieN�22�.	Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:

* wysoki sezon lotniczy - dopłata 470 PLN
CENA: 
6�290�PLN�+�1�790�USD
I rata: 800 PLN zaliczka płatna przy zapisie
II rata: 6 290 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 790 USD uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Chennai, Goa - 

Mumbai, Aurangabad - Mumbai - Warszawa
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimatyzacją
-  przejazd nocnym pociągiem na trasie: Bombaj - 

Aurangabad (miejsca sypialne)
-  zakwaterowanie hotele 3***, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, 1 nocleg na pływającej łodzi
- śniadania
- wizę indyjską
- opiekę pilota
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 60 USD
- napiwki 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 630 USD

01.02 - 22.02.2015 
13.03 - 03.04.2015

04.08 - 25.08.2015*
15.11 - 06.12.2015
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	
do	Delhi	przez	port	tranzytowy.

D�zień� 2.� Przylot	 do	 Delhi.	 Wymiana	 pieniędzy,	
przejazd	 do	 hotelu.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	
kompleksu	 Qutab	 Minar,	 następnie	 Old	 Delhi:	
meczet	Dżama	Masdżid	 (największy	w  Indiach),	
z  którego	 zobaczymy	 Czerwony	 Fort	 (Lal	 Qila)	
i  Lahore	 Gate,	 gdzie	 ogłoszono	 niepodległość	
Indii.	Dalej,	Radż	Ghat	z miejscem	pamięci	Ma-
hatmy	Gandhiego.	Przejazd	przez	New	Delhi:	wi-
dok	na	rezydencję	Prezydenta	 Indii	 (Rasztrapati	
Bhavan),	Drogę	Królewską	(Radżpath),	Parlament	
(Sansad	Bhavan)	oraz	Bramę	Indii.	Powrót	do	ho-
telu	na	nocleg.

D�zień� 3.� Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 Agry	 (ok.	 4,5	
godz.)	 –	miasta	Wielkich	Mogołów,	 które	 czasy	
największej	 świetności	 przeżywało	 za	 panowa-
nia	Akbara,	Dżahangira	i Szahdżahana	(XVI-XVII	
w).	Przyjazd.	Po	południu	czas	wolny	na	spacery	
i zakupy.	Nocleg	w Agrze.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	zwiedzanie	niepowtarzal-
nego	 Tadż	 Mahalu,	 jednej	 z  najsłynniejszych	
budowli	 świata.	 Grobowiec	 wykonany	 został	
z  białego	 marmuru	 inkrustowanego	 tysiącami	
szlachetnych	 i  półszlachetnych	 kamieni	 ku	 czci	
cesarskiej	małżonki	Szahdżahana	–	Mumtaz	Ma-
hal.	Następnie	monumentalny	Agra	Fort	cesarza	
Akbara,	gdzie	więziony	był	Szahdżahan.	Empo-
rium ze	 sztuką	 wzorowaną	 na	 pietra dura.	 Na-
stępnie	zwiedzanie	marmurowego,	bogato	inkru-
stowanego	mauzoleum	Itimad-ud-Daulaha,	które	
było	wzorem	dla	Tadż	Mahal.	Nocleg	w Agrze.

D�zień� 5. Śniadanie.	 Wcześnie	 rano	 wyjazd	 do	
stolicy	Radżastanu	-	Dżajpuru,	zwanego	“Różo-
wym	miastem”	(ok.	5	godz.).	Po	drodze	zwiedza-
nie	 Fatehpur	 Sikri	 -	 Umarłego	Miasta	Mogołów	
i wspaniałego	meczetu	Akbara	ze	słynną	Bramą	
Zwycięstwa	oraz	ażurowym	grobowcem	święte-

go	męża	Salima	Sziszti.	Przyjazd.	Zakwa-

terowanie	w hotelu.	Nocleg	w Dżajpurze.
D�zień�5. Po	śniadaniu	przejazd	do	Fortu	Amber,	
po	 dordze	 przystanek	 przy	 bajecznym	 Hawa	
Mahal	(Pałac	Wiatrów).	Zwiedzanie	Fortu	Amber	
i Fortu	Dżaja	 (Jaigarh)	 z widokiem	na	 ruiny	sta-
rożytnych	haveli w miasteczku	Amber	u podnóża	
fortecy.	Powrót	do	 „Różowego	Miasta”	 i  dalsze	
zwiedzanie:	City	Palace	(pałac	maharadży)	wraz	
z bazarami	oraz	Dżantar	Mantar	(Obserwatorium	
Astronomiczne).	Emporium	 dywanów	 i makatek	
kaszmirskich.	Nocleg	w Dżajpurze.

D�zień�6. Transfer	na	 lotnisko,	wylot	do	Mumba-
ju,	nazwanym	przez	kolonizatorów	–	Bombajem.	
Przylot	około	południa.	Po	południu	zwiedzanie	
Bombaju	–	świątynia	Mahalakszmi,	park	Kamala 
Nehru	 wraz	 z  Wiszącymi	 Ogrodami.	 Następnie	
wizyta	w Muzeum	Ghandiego	(Mani	Bhavan)	oraz	
Muzeum	Księcia	Walii.	Nocleg	w Bombaju.

D�zień�7.�Po	śniadaniu	wyjazd	do	skalnych	świątyń	
Elefanty.	Przyjazd	pod	Bramę	Indii	i wypłynięcie	
stateczkiem na	wyspę	Elefantę	słynącą	ze	świą-
tynnych	jaskiń	wykutych	w VII-VIII	w.	Po	południu	
transfer	 na	 lotnisko.	 Przelot	 do	 Goa.	 Przylot.	
Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Goa.

D�zień�8-9. Błogiego	odpoczynku	na	plaży	lub	ba-
senie	ciąg	dalszy.	Czas	wolny.	Spacery	po	plaży	
i podglądanie	jak	słońce	–	wielka	czerwona	kula	
chowa	się	za	horyzont,	jak	mrok	wszechogarnia-
jący	wyczernia	plamy	na	horyzoncie,	 jak	w koń-
cu	zapada	duszna	zasłona	ciemności...	Zaczyna	
się	wtedy	ciepła	egzotyczna	noc	a dzienny	upał	
ustępuje	wrażeniu	świeżości	za	przyczyną	lekkiej	
bryzy	wiejącej	 od	 spokojnego	 o  tej	 porze	Oce-
anu.	Noclegi	w Goa.

D�zień� 9.�Po	 śniadaniu	 półdniowa	wycieczka	 do	
stolicy	stanu	Goa,	Panadżi,	zwiedzanie	Starego	
Goa.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg	w Goa.

D�zień�10.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	

do	kraju	z przesiadkami.
D�zień�11.�Przylot	do	Warszawy	z posążkiem	Ga-
neśi w dłoni...	

INDIE DLA WYBREDNYCH Złoty Trójkąt z wypoczynkiem w Goa

TERMINY:
28.12 – 07.01.2015*
18.01 – 28.01.2015 
01.02 – 11.02.2015
15.02 – 25.02.2015
08.03 – 18.03.2015**

26.04 – 06.05.2015
18.10 – 28.10.2015
08.11 - 18.11.2015**
29.12 – 08.01.2016*

* wysoki sezon – dopłata 760 PLN + 250 USD
** termin tylko dla singli

CENA: 
5�490�PLN�+�1�795�USD
I rata: 800 PLN zaliczka płatna przy zapisie
II rata: 5490 PLN + 1795 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa – Delhi, Dżajpur 

– Mumbaj - Goa - Mumbaj – Warszawa
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimaty-

zacją
-  zakwaterowanie: hotele 5*, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami, 
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
- wizę indyjską
- opiekę pilota
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 90 USD
- napiwki 50 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego 890 USD
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	Okęcie	w  hali	 odlotów.	
Przelot	do	Dżakarty	przez	jeden	z portów	lotniczych	
w Europie	i w Azji.

D�zień�2.	Przylot	do	Dżakarty	-	stolicy	Indonezji	w go-
dzinach	 wieczornych.	 Transfer	 z  lotniska	 do	 hotelu.	
Czas	na	odpoczynek	po	podroży.	No0cleg	w Dżakar-
cie.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	półdniowe	zwiedzanie	stolicy	-	
Muzeum	Narodowe	z cennymi	zbiorami	etnograficz-
nymi,	 największy	 meczet	 Azji	 południowo-wschod-
niej,	 katedra	 katolicka.	W  drodze	 do	 placu	 Fatahilla	
(starówki	starej	stolicy)	zatrzymamy	się	w pobliżu	Mer-
deka	Square,	na	którym	widnieje	pomnik	niepodległo-
ści	-	słynny	Monas.	Na	placu	Fatahilla	wizyta	w słyn-
nej	cafe	Batavia,	gdzie	dla	koneserów	kawy	pierwsza	
okazja	 do	 wypróbowania	 najdroższej	 kawy	 świata	
-	Luwak,	dla	głodnych	czas	na	lunch	a dla	spragnio-
nych	wrażeń	wizyta	w Muzeum	Starej	Jakarty,	gdzie	
dawniej	 mieścił	 się	 dom	 gubernatora	 oraz	Muzeum	
Marionetek.	Wizyta	w  starym	porcie	 Sunda	Kelapa,	
początku	 państwowości	 indonezyjskiej	 gdzie	 czas	
cofnął	się	do	epoki	żaglowców.	Po	południu	transfer	
na	lotnisko	i przelot	do	Ambon	

D�zień�4.	Przylot	do	Ambon	w godzinach	popołudnio-
wych,	transfer	do	hotelu	 i zakwaterowanie.	Po	połu-
dniu	 krótkie	 zwiedzanie	 miasta.	 Wieczorem	 kolacja	
i nocleg.

D�zień�5.	Rano	przelot	awionetką	na	wyspy	Banda.	Po	
wylądowaniu	w Banda	Neira,	transfer	do	hotelu	i za-
kwaterowanie.	Czas	na	krótki	odpoczynek	i wyciecz-
ka	 po	 miasteczku	 będącym	 w  100%	 oryginalnym,	
holenderskim	skansenem	zachowanym	z okresu	ko-
lonialnego.	Wizyta	w holendeskim	forcie,	starym	ko-
ściele,	więzieniu	i domu	Mohammeda	Hatty	(przeby-
wającego	tu	na	zesłaniu	pierwszego	wice	prezydenta	
niepodległej	 Indonezji),	 starej	 poczcie	 oraz	 momu-
mencie	upamiętniającym	bestialski	mord	na	 lokalnej	
społeczności	dokonany	przez	Holendrów	przed	400	
laty.	Lunch	w lokalnej	restauracji.	Po	południu	wypra-

wa	 snorkelingowa	 na	 „lava	 flow”	 -	wspaniały	 ogród	
koralowy	powstały	w miejscu,	w którym	wulkaniczna	
lawa	zastygła	w wodzie.	Wieczorem	kolacja	i nocleg.

D�zień�6.	Po	 śniadaniu	wyprawa	 łodzią	motorową	na	
wyspę	Run	-	pierwszą	brytyjską	kolonię	w tej	części	
świata.	Zwiedzanie	wyspy:	ruiny	starego	brytyjskiego	
fortu,	lokalna	wioska	rybacka.	Lunch	na	fantastycznej	
plaży	na	wyspie	Nailakka	i snorkeling	na	jednej	z naj-
piękniejszych	plaż	mini-archipelagu.	Powrót	do	Ban-
da	Neira,	kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�7.	Od	rana	wyprawa,	której	celem	jest	zdobycie	
wulkanu	Gunung	Api.	Około	trzygodzinna	wspinaczka	
przez	gęsty	las	równikowy,	a w	końcowej	fazie	przez	
pola	tzw.	„wulkanicznego	pumeksu”.	Zejście	z wulka-
nu,	lunch	w restauracji	i wypoczynek	po	wspinaczce.	
Po	południu	wyprawa	na	wyspę	Pulau	Pisang	(	wyspa	
Banan)	i relaks	na	rajskiej	plaży	z widokiem	na	wulkan.	
Powrót	do	Banda	Neira	w godzinach	wieczornych,	ko-
lacja	i nocleg.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 wyprawa	 na	 Banda	 Besar	
(„Dużą	Banda”)	i wizyta	na	historycznych	plantacjach	
gałki	muszkatałowej	-	niegdyś	najdroższej	przyprawy	
świata.	 Poznanie	 metod	 upraw	 i  zbioru	 gałki,	 która	
nie	zmieniła	się	od	XVI	wieku.	Lunch	 i przepłynięcie	
na	Pulau	Hatta	-	wyspę	nazwaną	 imieniem	zesłane-
go	 na	 Banda	 bojownika	 o  niepodległość	 Indonezji,	
późniejszego	 wiceprezydenta	 kraju.	 Snorkeling	 na	
jednej	z najpiękniejszych	raf	koralowych	Indonezji.	Dla	
chętnych	nurkowanie	z butlą.	Powrót	do	Banda	Naira,	
kolacja	i nocleg.

D�zień�9.	Rano	transfer	 lotnisko	i  lot	powrotny	awio-
netką	na	wyspę	Ambon.	Godzina	odlotu	uzależniona	
jest	od	warunków	pogodowych	(możliwe	modyfika-
cje	programowe).	Po	przylocie	do	Ambon	zakwate-
rowanie	 w  hotelu	 Collins	 przy	 plaży.	 Dla	 chętnych	
wycieczka	na	snorkling.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 10.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 przystani	 Hur-
nala	 w  północnej	 części	 wyspy.	 Przeprawa	 łodzią	
motorową	przez	Pombo	i Haruku	do	portu	Amahay	
na	wyspie	Seram.	Przejazd	wzdłuż	wyspy	pomiędzy	
górami.	Dojazd	do	wioski	Saka	i około	półgodzinna	
podróż	do	urokliwego	hotelu	na	wybrzeżu	wspaniałej	
rafy	Sawai.	Przed	kolacją	czas	na	pływanie	lub	nur-
kowanie	 z maską	w krystalicznie	czystych	wodach	
przy	wybrzeżu	Seram.	Wieczorem	kolacja,	na	którą	
składać	się	będą	świeże	ryby	i owoce	morza.	Nocleg.

D�zień� 11.	 Po	 śniadaniu	 wyprawa	 niewielką	 łodzią	
motorową	 przez	 zatokę	 do	 ujścia	 rzeki	 Salaway.	
Wyprawa	 w  górę	 rzeki	 poprzez	 nietkniętą	 ludzką	
ręką	dżunglę	Parku	Narodowego	Manusela.	Wizyta	
w królestwie	tropikalnych	ptaków	-	Seran,	słynącym	
z  największej	 ilości	 ptactwa	 równikowego	 w  całej	
Indonezji	 (na	 Seram	 występuje	 fauna	 typowa	 dla.	
tzw.	„Linii	Wallace’a”	wyznaczającą	granicę	dzielącą	

australijską	i orientalną	krainę	zoogeograficzną).	Po	
drodze	 postój	 w  obozowisku	 mieszkańców	 nieda-
lekiej	wioski,	wyrabiających	w tym	miejscu	mączkę	
sago.	Zejście	na	 ląd	 i około	dwugodzinna	przepra-
wa	 przez	 las	 deszczowy	 do	 obozowiska	 rozbitego	
w  środku	 dżungli,	 w  miejscu,	 gdzie	 rzeka	 tworzy	
wodospad	 oraz	 przepiękną	 lagunę	 z  możliwością	
pływania.	Pod	wieczór	dla	chętnych	spacer	do	po-
bliskiej	jaskini,	z której	o zmierzchu	wylatują	tysiące	
nietoperzy.	Wspólna	 kolacja	 i  nocleg	w  namiotach	
lub	na	platformie	ponad	lasem.̀

D�zień�12.	Po	wczesnym	śniadaniu	wyprawa	z lokal-
nym	przewodnikiem	w poszukiwaniu	 egzotycznych	
ptaków.	Powrót	do	obozowiska	na	lunch.	Po	posiłku	
wyprawa	powrotna	do	Saway	przez	dżunglę.	Po	dro-
dze,	w okolicy	wioski	Masihulang,	wizyta	w centrum	
wyspecjalizowanym	w przywracaniu	do	naturalnego	
środowiska	ptaków	i zwierząt	złapanych	przez	ludzi.	
Wieczorem	kolacja	w Saway	i 	nocleg	w hotelu.

D�zień� 13.	 Po	 śniadaniu	 ok	 godzinny	 przejazd	 sa-
mochodem	do	Hoaulu.	Trekking	w górę	rzeki	przez	
dżunglę	do	rejonu	zamieszkiwanego	przez	żyjących	
z dala	od	cywilizacji	Alifuru	-	oryginalnych	mieszkań-
ców	Moluków.	Jeszcze	w latach	40stych	XX	wieku,	
kiedy	na	Seram	toczyły	się	walki	aliantów	z Japoń-
czykami,	wymalowani	na	czerwono	Alifuro	polowali	
na	głowy.	Lunch	w wiosce	i kilka	godzin	spędzonych	
na	obserwacji	codziennego	życia	tych	fascynujących	
ludzi.	Podróż	powrotna	do	Sawai,	kolacja	i nocleg.	

D�zień�14.	Rano	wykwaterowanie	z hotelu	 i przepły-
nięcie	do	Resortu	Ora	Beach.	Rejs	po	zatoce	na	ma-
łej	łodzi	w towarzystwie	często	tu	spotykanych	delfi-
nów.	Dalsza	wyprawa	do	Pulau	Tuju	-	przepięknego	
atolu	utworzonego	przez	siedem	bezludnych	wyse-
pek	ze	spektakularnymi,	białymi	plażami	otoczonymi	
wspaniałym,	 wielobarwnym	 koralem.	 Nurkowanie	
z fajką	i maską	lub	relaks	na	piasku.	Lunch	na	pla-
ży	w postaci	grillowanej	ryby.	Powrót	do	Ora	Beach,	
kolacja	i nocleg.

D�zień�15.	Dzień	wolny	do	wykorzystania	na	beztro-
ski	relaks	lub	nurkowanie	przy	plaży	Ora.	Wieczorem	
kolacja	i nocleg.

D�zień�16.	Po	śniadaniu	droga	powrotna	do	Ambon.	
Czterogodzinny	przejazd	samochodem	przez	Seram	
i  około	 dwugodzinny	 rejs	 szybką	 łodzią	motorową.	
Po	drodze	wizyta	w wiosce	Waai,	której	mieszkańcy	
specjalizują	się	w hodowli	węgorzy.	Dojazd	do	Am-
bon,	zakwaterowanie	w hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień�17.	Po	śniadaniu	przejazd	na	 lotnisko	 i wylot	
do	Dżakarty.	Przerwa	tranzytowa.	Wieczorem	wylot	
z Dżakarty	do	Europy.

D�zień�18.	Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go.	Przesiadka	na	samolot	lecący	do	Warszawy.

INDONEZJA IMPERIUM PRZYPRAW: AMBON - BANDA NEIRA - SERAM

TERMINY:
30.03 - 16.04.2015 27.11 - 14.12.2015
CENA: 
6 980�PLN�+�2�890USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN + 2890 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty samolotami na trasach Warszawa - 

Dżakarta - Warszawa; Dżakarta - Ambon; Am-
bon- Banda Neira - Ambon; Ambon - Dżakarta

-  wszystkie transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  transport klimatyzowanymi mikrobusami, jeepa-

mi i łodziami motorowymi, przeloty awionetkami
-  zakwaterowanie w Dżakarcie w hotelu 3***, 

w Ambon w hotelu 4****, 1 nocleg w resorcie 
na Seram, pozostałe noclegi w guest housach, 
podczas trekkingu w dżungli na Seram - nocleg 
w namiotach

-  wyżywienie: śniadania, FB ( 3 posiłki) w dniach: 
5, 7, 8, 12, 13, HB (obiady lub kolacje) w dniach: 
4, 6, 9, 10,11, 15

-  opiekę lokalnych przewodników
-  opiekę pilota polskojęzycznego na całej trasie
-  wizę indonezyjską
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do parków narodowych, muzeów, 

świątyń i innych zwiedzanych obiektów: 90 USD
-  opłaty lotniskowe: ok. 50 USD
-  zwyczajowe napiwki: ok. 60 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego whotelach: 

580 USD
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w hali	odlo-
tów.	Przelot	do	Dżakarty	przez	jeden	z portów	
lotniczych	w Europie	lub	Azji.

Dzień�2.�Przylot	 do	Dżakarty	 -	 stolicy	 Indonezji.	
Transfer	z lotniska	do	hotelu,	odpoczynek	po	po-
dróży.	 Kolacja	 na	 świeżym	 powietrzu.	 Pierwsze	
zetknięcie	z lokalną	kuchnią	indonezyjską.	Powrót	
do	hotelu,	nocleg.

Dzień�3.�Po	śniadaniu	półdniowe	zwiedzanie	sto-
licy - Muzeum Narodowe	 z  cennymi	 zbiorami	
etnograficznymi,	 największy	 meczet	 Azji	 połu-
dniowo-wschodniej,	katedra katolicka.	W dro-
dze	 do	 placu Fatahilla	 (starówki	 starej	 stolicy)	
zatrzymamy	się	w pobliżu	Merdeka Square,	na	
którym	 widnieje	 pomnik	 niepodległości	 -	 słyn-
ny	 Monas.	 Na	 placu	 Fatahilla	 wizyta	 w  słynnej	
cafe Batavia,	gdzie	dla	koneserów	kawy	pierw-
sza	 okazja	 do	 wypróbowania	 najdroższej	 kawy	
świata	-	Luwak,	dla	głodnych	czas	na	lunch	a dla	
spragnionych	 wrażeń	 wizyta	 w  Muzeum	 Starej	
Jakarty,	gdzie	dawniej	mieścił	się	dom	guberna-
tora	oraz	Muzeum Marionetek.	Wizyta	w starym	
porcie	Sunda Kelapa,	 początku	 państwowości	
indonezyjskiej	gdzie	czas	cofnął	się	do	epoki	ża-
glowców.	Po	południu	transfer	na	lotnisko	i prze-
lot	 do	 duchowej	 stolicy	 Indonezji	 –	 Jogjakarty.	
Przylot	wczesnym	wieczorem.	Transfer	do	hotelu,	
po	drodze	postój	w restauracji	oferującej	najwięk-
szy	wybór	potraw	kuchni	 indonezyjskiej	między	
innymi	słynny	owoc	młodego	chlebowca.	Nocleg	
w Jogjakarcie.

Dzień� 4-5.�Kolejne	 2	 dni	 stanowią	 kwintesencję	
pobytu	na	Jawie.	Nic	nie	 jest	w stanie	przyćmić	
wspaniałości	 Borobodur	 -	 największej	 buddyj-
skiej	świątyni	na	świecie	i zespołu	świątyń	hindu-
istycznych	 Prambanan.	 Równie	 wspaniały	 jest	
pałac	sułtana	z dynastii	Hamengwukubono	-	Ke-
raton,	 łaźnie	królewskie	Taman Sari,	świątynia�
Sewu	i maleńka	urocza	Plaosan.	Wizyta	w ma-
nufakturze wyrobu marionetek,	które	stanowią	

integralną	 część	 kultury	 starojawajskiej	

i są	objęte	opieką	UNESCO.	Zapoznanie	się	tak-
że	z procesem	wyrobu	batiku	–	unikalnej	tkaniny.	
Przepiękne	 i  niezwykle	 oryginalne	 są	 zwłaszcza	
batikowe	 obrazy.	 Jawajskie	 wyroby	 ze	 srebra	
przypominają	swoją	delikatnością	i precyzją	wy-
robienia	koronkę.	Pomiędzy	zwiedzaniem	czas	na	
lunch	w klimatycznych	miejscach	nad	szemrzą-
cym	strumieniem.	Drugiego	dnia	przed	udaniem	
się	na	lotnisko	będzie	okazja	obejrzenia	krótkiego	
przedstawienia	-	słynnego	teatrzyku	cieni.	W go-
dzinach	 popołudniowych	 przelot	 do	 Surabaja	
a stamtąd	4-godz	przejazd	autobusem	w okolice	
wulkanu Bromo.	Zakwaterowanie	w schronisku	
pod	wulkanem.

Dzień�6.�Godz.	3.00	rano	-	pobudka,	przejazd	je-
epami.	Półgodzinne	łagodne	podejście	na	punkt	
widokowy	Penanjakan hill,	 z  którego	 roztacza	
się	panoramiczny	widok	na	zespół	czynnych	wul-
kanów	w tym	także	najwyższy	Semeru.	Następ-
nie	przejazd	pod	wulkan Bromo	 i podejście	na	
samą	krawędź	czeluści	wulkanu.	Zamiast	podej-
ścia	fakultatywnie	możliwość	wjazdu	na	grzbiecie	
górskiego	konika.	Powrót	do	schroniska	na	śnia-
danie.	Czas	na	zmycie	wulkanicznego	pyłu,	upa-
kowanie	kufrów	i powrót	na	lotnisko	w Surabaja.	
Wylot	na	Lombok.	Przylot	o zmierzchu.	Przejazd	
na	słynną	plażę	Sengiggi.	Zakwaterowanie	w ho-
telu	przy	plaży.	Nocleg

Dzień� 7.� Całodniowy	 program	 przyrodniczo	 -	
przygodowy.	 Trasa	 wiedzie	 do	 Parku Narodo-
wego Rinjani.	Po	drodze	obserwacja	upraw	(ryż,	
tytoń,	chili,	orzeszki	ziemne).	Wizyta	na	lokalnym	
targu	 pełnym	 egzotycznych	 warzyw,	 owoców	
i  wonnych	 przypraw.	 Około	 południa	 rozpoczę-
cie	pieszej	wycieczki	po	zboczach	wulkanu	wy-
znaczonymi,	 wygodnymi	 ścieżkami	 szutrowymi.	
Podejście	 do	 ukrytych	w  dżungli	 dwóch	wodo-
spadów	 -	 pod	 drugim	 czas	 na	 sesję	 zdjęciową	
i lunch.	Powrót	tą	samą	ścieżką	lub	fakultatywnie	
przez	stary	po-holenderski	tunel	w którym	płynie	
rzeczka.	Następnie	przejście	łagodnym	zboczem	

wulkanu	do	500-letniej	wioski Senaru	budzącej	
skojarzenia	 ze	 skansenem.	 Powrót	mikrobusem	
na	plażę	do	Sengigi,	 jeżeli	czas	pozwoli	–	wizy-
ta	w sklepie	z perłami	z których	słynie	Lombok.	
Nocleg.

Dzień� 8.� Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 przystani	
w Lembar	–	przesiadka	na	łódź	i przepłynięcie	na	
wyspę	koralową	Gili Air.	Zakwaterowanie	w bun-
galowach	 przy	 plaży.	 Czas	 wolny,	 korzystanie	
z  uroków	 plaży,	 snorklingu,	 zwiedzanie	 wyspy,	
oglądanie	zachodu	słońca	przy	filiżance	lokalnej	
kawy.	Wieczorem	dla	chętnych	fakultatywnie	ro-
mantyczna	kolacja	na	plaży	pod	rozgwieżdżonym	
indonezyjskim	niebem.	

Dzień�9.�Od	rana	czas	na	kąpiele	w krystalicznie	
czystych	wodach	otaczających	koralową	wysep-
kę.	Około	południa	trzygodzinny	rejs	wodolotem	
na	Bali,	 transfer	do	hotelu	w  jednym	z kurortów	
wypoczynkowych	 Bali.	 Po	 południu	 wyjazd	 do	
SPA,	pakiet	1,5-godzinnych	zabiegów	do	wyboru.	
Wieczorem	kolacja	z owoców	morza	w restauracji	
przy	plaży	w Sanur.	Nocleg	na	Bali.

Dzień� 10.� Po	 śniadaniu	 wyprawa	 do	 jednego	
z najświętszych	miejsc	na	Bali:	Gunung Batur – 
mitycznego	wulkanu,	 będącego,	w  przekonaniu	
Balijczyków,	siedzibą	bogów	oraz	Pura Besakih,	
Świątyni	–	Matki,	będącej	największą	i najważniej-
szą	świątynią	na	wyspie.	Wizyta	w Besakih, ob-
serwacja	 odbywających	 się	 tam	 ceremonii	 oraz	
dla	 chętnych	 fakultatywnie	 lunch	 w  Kintamani	
–	 restauracji	znajdującej	się	na	krawędzi	najwięk-
szego	krateru	wulkanicznego	w Azji	Południowo	
–	Wschodniej.	Przejazd	do	Gunung Kiwi	(tysiąc-
letnie	grobowce	królewskie)	oraz	świątyni�Tirta�
Empul,	gdzie	bije	magiczne	źródło	wody,	mającej	
ponoć	właściwości	 odmładzające	 i  wykorzysty-
wanej	przez	Balijczyków	do	ich	codziennych	cere-
monii.	Wędrówka	po	uprawach	przypraw	z moż-
liwością	degustacji	różnego	rodzaju	kaw	i herbat.	
Przejazd	 do	Ubud,	 miasta	 artystów,	 będącego	
kulturalną	stolicą	wyspy.	Miasta,	które	wzbudza	

INDONEZJA

Jawa - Lombok - Archipelag Gilis - Bali - Komodo + opcja Sumba
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podziw	 architekturą,	 ilością	 świątyń	 ukrytych	
w  zaułkach,	 galerii,	 pięknym	 rękodziełem.	 Dla	
jednych	czas	na	zakupy,	dla	innych	czas	posiłku	
z widokiem	na	pola	ryżowe.	Dla	grup	umiejętnie	
gospodarujących	 czasem	 istnieje	 szansa	 zoba-
czenia	 dodatkowo	 typowego	 balijskiego	 domu	
podczas	drogi	powrotnej	do	hotelu,	nocleg.

Dzień� 11.� Po	 wczesnym	 śniadaniu	 transfer	 na	
lotnisko	 i  wylot	 do	Labuan Bajo	 na	 Flores.	 Po	
przylocie	przejazd	do	portu	i przesiadka	na	łódź	
płynącą	na	wyspę	Rinca	 -	 jedną	z wysp	wcho-
dzących	 w  skład	 parku	 narodowego	 Komodo.	
Podczas	 rejsu	 pierwszy	 raz	 mamy	 możliwość	
uzmysłowienia	sobie	co	znaczy	kraj	ponad	17000	
wysp.	W czasie	podróży	lunch	na	statku.	Po	przy-
byciu	na	wyspę	marsz	w poszukiwaniu	waranów,	
zwanych	 też	 smokami	 z  Komodo	 -	 potężnych,	
napawających	 groźbą	 bestii	 będących	 reliktem	
pradawnego	 świata	 gadów.	 Oprócz	 waranów	
wyspę	 zamieszkują	 również	 olbrzymie	 bawoły	
błotne,	jelenie	i inne	zwierzęta.	Rejs	powrotny.	Je-
śli	czas	pozwoli	postój	na	snorkling	w okolicach	
Wyspy	Nietoperzy.	Czas	na	obserwację	nietope-
rzy	gigantów	wyruszających	o zachodzie	słońca	
w kierunku	Flores	za	pożywieniem.	Dalszy	rejs	do	
hotelu	na	Flores.	Przypłynięcie	już	o zmroku,	za-
kwaterowanie,	nocleg.

Dzień�12.�Po	śniadaniu	w hotelu	czas	wolny	na	od-
poczynek,	 pływanie	 i  delektowanie	 się	 scenerią	
nie	zadeptanej	jeszcze	przez	turystów	wyspy	Flo-
res.	Możliwość	zakupu	pereł	oraz	wystruganych	

w drzewie	hibiskusa	waranów.	Transfer	na	 lotni-
sko	i przelot	do	Denpasar	na	Bali.	Powrót	do	hote-
lu.	Dalszy	ciąg	beztroskiego	korzystania	z uroków	
plaży	i morza.	Nocleg	na	wyspie	bogów	-	Bali.

Dzień�13.�Dzień	wolny	na	wypoczynek	na	plaży,	
łapanie	ostatniego	słońca,	masaże	i zakupy.	Dla	
chętnych	możliwość	wykupienia	wycieczki	fakul-
tatywnej,	 dla	 pozostałych	 wieczorny	 wypad	 do	
słynnej	 dzielnicy	 „backpackersów”	Kuty	 -	 gdzie	
każdy	może	 znaleźć	 coś	 dla	 siebie,	 od	migotli-
wych	dyskotek	po	urocze	zakątki	z klimatycznymi	
knajpkami.

Dzień�14.	Od	rana	delektowanie	się	urokami	tro-
pikalnej	Bali	lub	też	zajęcia	rekreacyjne,	bieganie,	
stanie	na	jednej	nodze,	walka	z napierającą	mor-
ską	falą.	Około	południa	transfer	na	lotnisko	i wy-
lot	do	portu	tranzytowego	w Azji.

Dzień�15. Wylot	z Azji	do	Europy.	Przylot	do	jedne-
go	z portów	europejskich,	przesiadka	na	samo-
lot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	 lotnisku	Okęcie	
w Warszawie.

OPCJA�SUmBA,�dopłata� 980�PLN�+�480�USD
D�zień�14. Transfer	na	 lotnisko	 i przelot	na	Sum-
bę.	Lądowanie	we	wschodniej	części	wyspy,	na	
lotnisku	 w  Tambolaka.	 	 Transfer	 do	 hotelu,	 za-
kwaterowanie	i lunch	na	dziewiczej	wyspie	dokąd	
docierają	 prawie	 wyłącznie	 pojedynczy,	 indy-
widualni	 turyści.	 Po	 posiłku	 przejazd	 ok	 60	 km	
na	wschód	do	Melolo.	Wizyta	w wioskach	Pau 
i Praiyawang,	gdzie	podziwiać	można	 tradycyj-
ne	domy	sumbańskie	-	domy	wieże,	tysiącletnie,	
megalityczne	groby	kamienne	oraz	niezmienioną	
od	pokoleń,	żmudną	metodę	wyrabiania	charak-
terystycznych	dla	 tego	regionu	 ikatów.	Pierwszy	
kontakt	z codziennym	życiem	i tajemniczą	kulturą	
mieszkańców	Sumby.	Powrót	do	hotelu,	kolacja	
i nocleg.

Dzień�15. Przejazd	w kierunku	zachodnim	wyspy.	

Po	drodze	krótkie	postoje	w Waibakul�i Pasun-
ga,	gdzie	podziwiać	można	najbardziej	spektaku-
larne	kamienne	groby	w rejonie	Anakalang.	Przy	
odrobinie	 szczęścia	 możliwość	 uczestniczenia	
w tradycyjnym	pochówku	zmarłych.	Po	południu	
dojazd	do	Waikabubak,	odwiedzamy	położoną	ze	
względów	obronnych	na	wzgórzu	wioskę	w której	
czas	zatrzymał	się	wiele	wieków	temu.	Podgląda-
nie	 codziennego	 życie	 mieszkańców	 Puunaga,	
Tarung,	Tabar	.	Na	koniec	dnia	wizyta	na	lokalnym	
bazarze.	 Przejazd	 do	 bungalowów	 malowniczo	
położonych	przy	samej	plaży.	Nocleg.	

Dzień� 16.� Po	 śniadaniu	 dalsza	 eksploracja	 za-
chodniej	Sumby.	Przejazd	do	Bondo Kodi	 oraz	
Ratenggoro,	 gdzie	 występują	 jedyne	 w  swoim	
rodzaju	Domy� –� Wieże	 z  charakterystycznymi,	
wysokimi	na	kilkanaście	metrów	dachami.	W tej	
okolicy	 oglądać	 można	 również	 pochodzące	
z  okresu	 neolitu	 –	 grobowce	megalityczne	 oraz	
kamienne	 pozostałości	 o  niewiadomym	 pocho-
dzeniu.	Możliwość	kąpieli	w zjawiskowym	miejscu	
a mianowicie	 jeziorze	utworzonym	przez	przele-
wające	się	przez	skały	morze	oraz	wizyta	na	prze-
pięknych	plażach	Sumby.	Kolacja	i nocleg.	

Dzień�17. Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	i wylot	
na	Bali.	Lądowanie	w Denpasar	i transer	do	ho-
telu.	Ostatnie	zakupowe	szaleństwo,	korzystanie	
z uroków	nocnego	życia	wyspy.	

Dzień�18.�Czas	wolny	na	spacery	 lub	zakup	pa-
miątek.	Około	południa	transfer	na	lotnisko	i wylot	
do	portu	tranzytowego	w Azji.

Dzień�19.�Wylot	z Azji	do	Europy.	Przylot	do	jedne-
go	z portów	europejskich,	przesiadka	na	samo-
lot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	 lotnisku	Okęcie	
w Warszawie.

UWAGA:�Przy� liczbie�chętnych�mniejszej�niż�5�
osób,� opcja� „Sumba”� realizowana� będzie� bez�
udziału�pilota!

TERMINY:
26.03 – 08.04/12.04.2015**
26.04 - 10.05/14.05.2015
07.06 - 21.06/25.06.2015
19.07 - 02.08/06.08.2015*
13.09 - 27.09/01.10.2015*
04.10 - 18.10/22.10.2015
03.11 - 17.11/21.11.2015
*wysoki sezon - dopłata 760 PLN + 230 USD
**termin wielkanocny – dopłata 420 PLN

CENA: 
6�980�PLN�+�1�830�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN + 1830 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty samolotami na trasach Warszawa - 

Jakarta i Denpasar - Warszawa
-  wszystkie transfery lotnisko - hotel - lotnisko
-  przeloty wewnętrzne samolotami na trasach 

Jakarta - Yogyakarta - Surabaja - Mataram, 
Denpasar - Labuan Bajo - Denpasar

-  transport klimatyzowanymi mikrobusami, jeepa-
mi i łodziami motorowymi, wodolotami

-  zakwaterowanie w hotelach 3*** /4**** (pokoje 
2-osobowe z łazienkami) 

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, za wyjąt-
kiem dnia przylotu, lunch w dniach: 4, 5, 7, 11, 
dodatkowe kolacje w dniach: 2 i 9 

-  pakiet pielęgnacyjny na Bali (90 minut)
-  angielskojęzyczni przewodnicy miejscowi
-  opiekę pilota-przewodnika
-  wizę indonezyjską
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do parków narodowych, muzeów, 

świątyń i innych zwiedzanych obiektów: 150 USD
-  opłaty lotniskowe: ok. 75 USD (Sumba + 10 USD)
-  zwyczajowe napiwki: ok. 50 USD (Sumba + 15 USD)
-  posiłki niezawarte w programie (aranżuje pilot na 

miejscu)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 580 USD
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Teheranu.

D�zień�2.�Przylot	do	Teheranu,	transfer	do	ho-
telu,	 zakwaterowanie,	 czas	 na	 odpoczynek.	
Śniadanie.	 Zwiedzanie	 Teheranu rozpocz-
niemy	od	chwili	zadumy	na	cmentarzu,	gdzie	
spoczęli	 polscy	 pielgrzymi	 i  żołnierze	 armii	
gen.	 Andersa	 przyjęci	 przez	 gościnny	 Iran	
w czasie	 II	wojny	światowej.	Po	obiedzie	wi-
zyta	w Skarbcu	Klejnotów	Narodowych,	gdzie	
wśród	 wspaniałości	 zgromadzonych	 przez	
władców	 Persji	 można	 obejrzeć	 m.in.	 naj-
większy	różowy	diament	świata	Darya-ye	Nur	
(„Morze	Światła”)	oraz	klejnoty	koronne	dyna-
stii	Pahlawi.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�3.�Śniadanie.	Wyjazd	w kierunku	Hama-
danu,	po	drodze	wizyta	w Ali Sadr -	wspania-
łej	jaskini	wodnej	z okresu	jurajskiego,	położo-
nej	na	wysokości	2	100	m	n.p.m.	Po	przyjeź-
dzie	do	Hamadanu	zakwaterowanie	w hotelu,	
kolacja,	nocleg.

D�zień� 4.� Śniadanie.	 Zwiedzanie	 najważniej-
szych	 obiektów	 miasta,	 o  którym	 pisał	 już	
Herodot	w V	w.	p.n.e.,	zbudowanego	według	
dawnych	 założeń	 z  czasów	Medów,	 zwane-
go	 Hegmatane:	 mauzoleum	 „Księcia	 Uczo-
nych”	 z  X/XI	 w.	 -	 Awicenny,	 który	 wywarł	
wielki	wpływ	na	naukę	europejską,	szczegól-

nie	 medycynę;	 świętego	 dla	 żydów	 miejsca	
-	 mauzoleum	 Estery	 i  Mordechaja,	 których	
historię	 związaną	 z  historią	 Persji	 opowiada	
biblijna	 Księga	 Estery.	 Chwila	 oddechu	 pod	
wodospadem	w pięknej	dolinie Abbas Abad,	
gdzie	po	raz	pierwszy	spotkamy	się	z pismem	
klinowym	starożytnej	Persji,	inskrypcjami	kró-
lów	z VI/V	w p.n.e.,	umieszczonymi	w miejscu	
zwanym	 Gandż	 Nameh	 („Księga	 Skarbów”).	
Po	drodze	do	miasta	Kermanszah wizyta	na	
terenie	 dawnej	 świątyni	 bogini	 słodkich	wód	
-	Anahity	w Kangavar,	przystanek	przy	skale 
Behistun,	 ważnym	 miejscu	 z  historii	 Persji,	
gdzie	obejrzymy	Heraklesa	Partyjskiego	(II	w.)	
oraz	wyrytą	w skale	autobiografię	największe-
go	 króla	 starożytnej	 Persji	 -	 Dariusza.	 Zwie-
dzanie	 Tak-e Bustan,	 reliefów	 wykonanych	
w skalnych	grotach	za	panowania	dynastii	Sa-
sanidów	 (III-VI	w.).	Zakwaterowanie	w hotelu,	
kolacja,	nocleg.

D�zień�5.�Po	wczesnym	śniadaniu	wyjazd	w kie-
runku	Ahwazu,	podziwianie	różnorodnych	kra-
jobrazów,	 od	 pokrytych	 roślinnością	 wzgórz	
poprzez	 wspaniałą	 dolinę	 rzeki	 Karche	 oraz	
księżycowy	 krajobraz	 pocięty	 kanionami	 po	
wjeździe	do	prowincji	Chuzestan.	Obiad.	Zwie-
dzanie	miasta	Szusz,	znanego	w starożytności	
jako	Suza,	stolica	Elamu,	a następnie	dynastii	

Achemenidów.	 Oglądanie	 pozostałości	 Apa-
dany,	sali	tronowej	króla	Dariusza,	a następnie	
dla	 chętnych	 spacer	wkoło	 zamku	 z  pilotem,	
który	pokaże	miejsce	znalezienia	tzw.	Kodeksu	
Hammurabiego	oraz	wbudowane	w mury	z XIX	
w.	cegły	z napisami	klinowymi	pochodzące	ze	
starożytnej	 Suzy.	Wizyta	 na	 dziedzińcu	mau-
zoleum	biblijnego	proroka	Daniela	(wejście	do	
środka	w zależności	od	udostępnienia).	Prze-
jazd	do	Czogha Zambil,	zwiedzanie	najwięk-
szej	atrakcji	w regionie	-	elamickiego	zigguratu	
z XIII	w.	p.n.e.	Przyjazd	do	Ahwazu,	miasta	po-
łożonego	nad	największą	 rzeką	 Iranu	 -	Karu-
nem,	zakwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

D�zień�6.�Wczesna	pobudka,	śniadanie	i wyjazd	
do	Szirazu.	 Przejazd	wzdłuż	 pól	 naftowych,	
gdzie	 zobaczymy	 płonące	 „świeczki”	 (zakaz	
fotografowania	 instalacji	 naftowych).	 Obiad.	
Następnie	zatrzymamy	się	w Biszapur,	gdzie	
po	zwycięstwie	nad	Rzymianami	król	Szapur	
I wybudował	miasto	(III	w.)	i więził	tam	cesarza	
Waleriana	oraz	utrwalił	swoje	sukcesy	na	skal-
nych	 reliefach	wzdłuż	 brzegu	 rzeki.	 Przejazd	
przez	wspaniałe	góry	Zagros,	przystanek	przy	
znaczącym	w  historii	 Persji	miejscu	 zwanym	
Abu’l-Hayat.	Zakwaterowanie	w hotelu	w Szi-
razie,	nocleg.

D�zień� 7.� Śniadanie.	 Całodzienna	 wycieczka	

IRAN – kraj ludzi o uśmiechniętych oczach

Podróż przez dawną Persję - krainę legend, wielkich władców, wspaniałych skarbów kultury starożytnej i muzułmańskiej, ziemię zamieszkaną przez 
gościnnych i życzliwych Irańczyków.

Teheran - Hamadan - Kermanszah - Ahwaz - Sziraz - Jazd - Isfahan - Kaszan - Teheran
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do	jednej	z największych	atrakcji	Iranu	-	Per-
sepolis,	 do	 którego	 Europejczycy	 dotarli	 już	
w  XVII	 w.	 Zwiedzanie	 pozostałości	 dawnej	
stolicy	ceremonialnej	największego	 imperium	
świata	starożytnego,	m.in.	Bramy	Wszystkich	
Narodów,	 Sali	 100	 Kolumn,	 Apadany,	 pała-
ców	Dariusza	i Kserksesa.	Zwiedzanie	reliefów	
skalnych	w Naksz-e	Radżab	oraz	przejazd	do	
perskiej	 Doliny	 Królów	 -	 Naksz-e Rustam,	
gdzie	znajdują	się	groby	skalne	wielkich	wład-
ców	starożytnej	Persji,	a  także	wspaniałe	 re-
liefy	z okresu	Sasanidów.	Obiad.	Przejazd	do	
Pasargade,	 pierwszej	 stolicy	 Achemenidów,	
założonej	 przez	 Cyrusa	 II	 Wielkiego,	 twórcę	
potęgi	 perskiej,	 gdzie	 zobaczymy	 grobowiec	
władcy	oraz	pozostałości	 pałaców	 i  świątyń.	
Powrót	do	Szirazu	na	nocleg..

D�zień�8.�Po	śniadaniu	oglądanie	Bramy Kora-
nu,	pod	którą	przejdziemy,	aby	sprzyjało	nam	
szczęście	 jak	 dawnym	 podróżnym.	 Następ-
nie	wizyta	w Ogrodzie Eram,	spacer	alejka-
mi	 i  podziwianie	 oryginalnych	 roślin	 pocho-
dzących	 z  różnych	 zakątków	 świata.	 Wizyta	
w mauzoleum Hafeza	-	poety	z XIV	w.,	któ-
rego	utwory	do	dziś	wzruszają	i inspirują	Irań-
czyków.	 Przejazd	 do	 centrum	miasta	 i  zwie-
dzanie	 kompleksu	 Vakila	 (cytadela,	 meczet).	
Obiad	w restauracji,	czas	wolny.	Dla	chętnych	
wizyta	 na	 bazarze	 Vakila	w  celu	 zakupu	pa-
miątek.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�9.�Wczesne	śniadanie	i wyjazd	do	Jazdu.	
Przejazd	przez	góry	Zagros,	 których	szczyty	
wznoszą	 się	 na	 ponad	 4	 000	m	 n.p.m.	 oraz	
przez	obszary	pustynne,	wśród	których	poło-
żone	jest	owiane	legendami	miasto	Abarkuh,	
gdzie	zatrzymamy	się,	aby	zobaczyć	najstar-
sze	drzewo	Iranu,	liczący	sobie	kilka	tysięcy	lat	
cyprys.	 Zwiedzanie	 Jazdu,	 gdzie	 od	 wieków	
mieszka	 najwięcej	 wyznawców	 Zaratusztry:	
Świątynia	Ognia,	takije	-	miejsce	uroczystości	
żałobnych	 na	 śmierć	 Husejna	 -	 syna	 Alego,	
pięknie	zdobiony	meczet	z XIV	w.	oraz	Stare	
Miasto,	 gdzie	 można	 zagubić	 się	 w  plątani-
nie	wąskich	uliczek.	Kolacja,	zakwaterowanie	
w hotelu,	nocleg.

D�zień�10.�Po	śniadaniu	przejazd	do	„dachme”	
-	wież	milczenia,	gdzie	dawniej	zostawiano	cia-
ła,	aby	oczyściły	je	drapieżne	ptaki.	Następnie	
wyjazd	do	 Isfahanu,	najpiękniejszego	miasta	
Iranu,	słynnego	z błękitnych	kopuł	 i wspania-
łych	 zabytków.	 Po	 drodze	 postój	 na	 obiad	
w mieście	Nain,	gdzie	znajduje	się	geograficz-
ny	 środek	 Iranu.	 Po	 przyjeździe	 do	 Isfahanu	
zwiedzanie	 mostów:	 od	 najstarszego	 Szah-
restan	poprzez	most	33	łuków	do	najpiękniej-
szego	 Chadżu	 na	 rzece	 Zajand-e	 Rud.	 Za-
kwaterowanie	w hotelu.	Nocleg.	Dla	chętnych	
wieczorny	spacer	do	dawnego	karawanseraju	
z XVII	w.	zaadaptowanego	na	pięciogwiazdko-
wy	hotel. 

D�zień�11.�Śniadanie.	Zwiedzanie	miasta:	Pała-
cu	 40	 Kolumn,	 pięknego	 przykładu	 architek-
tury	pałacowo-ogrodowej	z XVII	w.,	następnie	
spacer	na	ogromny	Plac	Imama	ze	wspaniały-
mi	siedemnastowiecznymi	budowlami.	Wizyta	
w Meczecie	Imama,	stanowiącym	najwspanial-
sze	dzieło	z czasów	panowania	szacha	Abbasa	
Wielkiego	(XVII	w.)	oraz	w meczecie	Lotfollaha,	
znanego	 ze	wspaniałych	 zdobień	 oraz	 fanta-
stycznej	gry	świateł.	Zapoznanie	się	z perski-
mi	dywanami	oraz	miniaturami.	Obiad	i wizyta	
w Pałacu	Ali	Kapu.	Czas	wolny	na	zabytkowym	
bazarze	w  celu	 zakupu	pamiątek.	 Powrót	 do	
hotelu.	

D�zień� 12.� Śniadanie.	 Ciąg	 dalszy	 zwiedzania	
Isfahanu:	przejazd	do	dzielnicy	Dżulfa	 i  zwie-
dzanie	katedry	ormiańskiej	Vank	(XVII	w.)	deko-
rowanej	malowidłami	scen	biblijnych	oraz	mu-
zeum	z bezcennymi	 zbiorami	 kultury	Ormian.	
Przejazd	 do	 starej	 muzułmańskiej	 dzielnicy	
i zwiedzanie	najwspanialszego	dzieła	z okresu	
seldżuckiego	–	Meczetu	Piątkowego	z XI/XII	w.,	
a następnie	przejazd	do	najsłynniejszych	Trzę-

sących	Się	Minaretów	z okresu	mongolskiego	
(XIV	w.).	Obiad.	Czas	wolny.	Nocleg.

D�zień�13.�Śniadanie.	Wyjazd	do	Kaszanu.	Po	
drodze	 przystanek	 w  mieście	Natanz,	 gdzie	
znajduje	się	meczet	z XIV	w.	stojący	w sąsiedz-
twie	równie	starych	platanów	oraz	we	wsi	Abi-
jane	 zbudowanej	 z  czerwonej	 gliny,	 dawniej	
obronnej	 wsi	 ukrytej	 na	 zboczach	 góry	 Kar-
kas.	 Przyjazd	 do	 Kaszanu,	 miasta	 o  charak-
terystycznych	 wieżyczkach	 „łapiących	 wiatr”.	
Zwiedzanie	 miasta:	 zabytkowego	 domu	 ku-
pieckiego	 rodziny	Borudżerdi	 (lub	 Tabatabai).	
Obiad.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu.	 Następnie	
wizyta	 na	 wzgórzu	 Sialk	 -	 prehistorycznym	
stanowisku	archeologicznym,	gdzie	cywilizacja	
kwitła	 już	w  6-5	 tysiącleciu	 p.n.e.	 Powrót	 do	
hotelu,	nocleg.

D�zień�14.�Po	śniadaniu	wizyta	w ogrodzie	hi-
storycznym	Fin,	omywanym	przez	potok	spły-
wający	z gór,	a następnie	wyjazd	do	Teheranu.	
Przed	 dojazdem	 do	 stolicy	 wizyta	w mauzo-
leum	 przywódcy	 rewolucji	 islamskiej	 Imama	
Chomeiniego.	 Przyjazd.	 Zakwaterowanie	
w hotelu.	Czas	wolny.	Późna	kolacja	pożegnal-
na,	nocleg.

D�zień� 15.� Śniadanie.	 Dalsze	 zwiedzanie	 Te-
heranu:	 kompleks	 pałacowo-parkowy	 Saad	
Abad	-	zwiedzanie	jednego	z pałaców	szacha	
z  dynastii	 Pahlawi.	 Wizyta	 w  Muzeum	 Iranu	
Starożytnego,	 która	będzie	podsumowaniem	
naszej	podróży;	obejrzymy	eksponaty	pocho-
dzące	ze	znanych	już	nam	miejsc	poczynając	
od	czasów	prehistorycznych	poprzez	dynastie	
starożytne.	Po	obiedzie	czas	wolny	na	przygo-
towanie	się	do	podróży	powrotnej	do	kraju.	

D�zień�16.�Wylot	do	Polski	przez	jeden	z portów	
tranzytowych.	Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:

CENA: 
5�450�PLN�+�1�690�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 450 PLN na 35 dni przed terminem impre-
zy (minus I rata)
III rata: 1 690 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
- przelot na trasie Warszawa - Teheran - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*** i 4****, pokoje 2-oso-

bowe z łazienkami
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport klimatyzowanym autokarem
-  opiekę pilota - przewodnika oraz pilota miejsco-

wego
- wizę irańską
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 190 USD
- zwyczajowe napiwki 60 USD
- napoje do obiadów i kolacji
- dopłata do pokoju 1-osobowego 470 USD

26.04 - 11.05.2015
31.05 - 15.06.2015
09.08 - 24.08.2015

06.09 - 21.09.2015
11.10 - 26.10.2015
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Przelot	do	 Istambułu,	przerwa	 tranzytowa.	Wylot	do	
Tabrizu.	

D�zień�2.	Przylot	do	Tabrizu	-	transfer	do	hotelu,	krótki	
odpoczynek.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Tabrizu	-	sto-
licy	prowincji	Wschodni	Azerbejdżan	 i  największego	
miasta	 zachodniego	 Iranu.	Wizyta	w Muzeum	Azer-
bejdżanu,	gdzie	zgromadzono	artefakty	od	5	tysiąc-
lecia	p.n.e.	aż	do	czasów	kadżarskich	oraz	ciekawe	
rzeźby	 współczesnego	 artysty	 Ahada	 Hosseiniego.	
Pospacerujemy	w parku	El	Goli,	a następnie	zobaczy-
my	słynny	Błękitny	Meczet	(1465	r.)	zwany	„turkusem	
świata	 islamu”	oraz	dom	Amira	Nezama,	dygnitarza	
perskiego	 z  XIX	 w.	 -	 obecnie	 muzeum	 poświęcone	
dynastii	 Kadżarów.	 Po	 południu	 wizyta	 na	 najwięk-
szym	krytym	bazarze	świata	(lista	UNESCO),	jednym	
z najstarszych	na	Środkowym	Wschodzie	(ok.	700	lat),	
znanym	centrum	handlowym	na	 jedwabnym	 szlaku.	
Kolacja,	nocleg.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	przejazd	do	niewielkiej	wioski	
Kandovan,	zwanej	„irańską	Kapadocją”,	gdzie	 ludzie	
mieszkają	 od	wieków	w wydrążonych	w wulkanicz-
nej	skale	domach.	Po	obejrzeniu	wioski	przejazd	nad	
największe	 w  Iranie	 słone	 jezioro	 Urmia	 o  zmiennej	
powierzchni	 ok.	 5.200	 km².	 Kolacja	 i  nocleg	 na	 za-
chodnim	wybrzeżu	 jeziora	w mieście	Urmia	-	stolicy	
prowincji	Azerbejdżan	Zachodni.	

D�zień� 4.�Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	miasta	 Dżolfa.	 Po	
drodze	 zwiedzanie	 Monasteru	 św.	 Tadeusza,	 tzw.	
„czarnego	kościoła”,	 którego	początki	 sięgają	VII	w.	
Przejazd	do	kolejnego	ciekawego	zabytku	-	15	km	od	
Dżolfy	-	Monasteru	św.	Stefana	z IX	w.	Obydwa	obiek-
ty	należą	do	zespołu	ormiańskich	klasztorów	w Iranie	
wpisanego	na	listę	UNESCO	ze	względu	na	wyjątko-
wą	ormiańską	architekturę,	 sztukę	dekoracyjną	oraz	

tradycje	religijne.	Kolacja	i nocleg	w Dżolfie.

D�zień�5.	Śniadanie.	Wyjazd	w kierunku	przejścia	gra-
nicznego	 z  Armenią	 w  Meghri/Agarak.	 Po	 przekro-
czeniu	granicy,	powitanie	z  lokalnym	przewodnikiem	
i  dalszy	przejazd	do	Goris,	 niewielkiej	miejscowości	
położonej	w niezwykle	malowniczej	głębokiej	dolinie.	
Nocleg.

D�zień�6.	Przejazd	do	Erewania.	Po	drodze	przystanek	
w niewielkim	skalnym	mieście	Chyndzoresk.	Następ-
nie	droga	wiedzie	do	klasztoru	Tatev	(	dostaniemy	się	
tam	najdłuższą	na	świecie	kolejką	 linową	o długości	
5,7	km).	Klasztor	IX	w.	(lista	UNESCO)	wznosi	się	tuż	
nad	krawędzią	wysokiej	przepaści,	Przejazd	do	klasz-
toru	 Norawank,	 wielkiego	 centrum	 religijno-kultural-
nego,	 które	 znajduje	 się	na	końcu	 trudno	dostępnej	
drogi,	oferującej	nam	olśniewające	widoki.	Po	drodze	
wizyta	w  fabryce	win	Areni,	połączona	z degustacją	
trunków.	Przyjazd	do	Erewania.	Kolacja,	nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu,	spacer	po	centrum	Erewania.	
Przejazd	do	Monasteru	Chorwirap,	gdzie	według	po-
dań	więziony	był	św.	Grzegorz	Oświeciciel.	Roztacza	
się	 stąd	 piękny	 widok	 na	 jeden	 z  symboli	 Armenii	
-	 górę	 Ararat,	 która	 obecnie	 znajduje	 się	 na	 terenie	
Turcji.	 Kontynuacja	 przejazdu	 do	 Eczmiadzyn	 -	 du-
chowej	stolicy	Armenii	i siedziby	katolikosa,	po	drodze	
(jeśli	czas	pozwoli)	zwiedzanie	najważniejszej	katedry	
i klasztornego	muzeum	oraz	kościołów	św.	Hrispime	
(VII	w.).	Powrót	do	Erewania,	po	drodze	podziwianie	
ruin	katedry	Zwartnoc	(VII	w.).	Czas	wolny.	Nocleg.

D�zień�8.	Przejazd	do	Garni,	gdzie	zachowała	się	ostat-
nia	pogańska	świątynia	na	Kaukazie.	Wizyta	w klasz-
torze	Gerhard,	wbudowanym	w skały	u podnóża	Gór	
Gegamskich.	 Odwiedziny	 w  lokalnym	 domostwie,	
gdzie	można	zapoznać	się	z tradycyjnym	sposobem	
wypiekania	 lawaszu,	 czyli	 chleba	ormiańskiego.	Po-
wrót	do	Erewania.	Wizyta	w Matenadaran	-	instytucie	
rękopisu,	który	jest	duma	dla	wszystkich	Ormian.	Po-

dziwianie	wspaniałego	zbioru	manuskryptów.	Nocleg
D�zień� 9.	 Przejazd	 nad	 Jezioro	 Sewan,	 największe	
w kraju,	położone	na	wysokości	1900	m	n.p.m..	W lo-
kalnej	 restauracji	 będziemy	mieli	 okazje	 spróbować	
miejscowych	ryb,	a co	odważniejsi	będą	mogli	popły-
wać	w zimnych	wodach	jeziora.	Zobaczymy	klasztor	
Sewan.	 Przejazd	 w  kierunku	 przejścia	 granicznego	
z  Gruzją,	 po	 drodze	 podziwianie	 średniowiecznego	
klasztoru	Hagpat.	Po	przekroczeniu	granicy	przejazd	
do	Tbilisi	-	stolicy	Gruzji.	Nocleg.

D�zień�10.	Zwiedzanie	starego	i nowego	Tbilisi,	zaczy-
nając	od	kościoła	Metechi,	wizyta	w synagodze,	kate-
drze	Sioni	(	XI/XII	w.)	i kościele	Anczischati	(	V/VI	w.).	
Następnie	przejazd	kolejką	linową	do	górującego	nad	
miastem	 pomnika	Matki	 Gruzji.	 Spacer	 do	 twierdzy	
Narikala.	Po	drodze	mijamy	zabytkowe	łaźnie	siarko-
we.	Kolacja	w tradycyjnej	gruzińskiej	restauracji.	

D�zień�11.	Śniadanie.	Zwiedzanie	dawnej	stolicy	i reli-
gijnego	centrum	Gruzji	 -	Mcchety.	Zwiedzanie	kate-
dry	Sweti	Cchoweli	(XI	w.)	i znajdującego	się	na	górze	
ponad	 miastem	 kościoła	 Dżwari	 (VI/VII	 w.).	 Dalsza	
podróż	do	Kutaisi	-	krainy	Złotego	Runa,	a teraz	dru-
giego	 co	 do	 wielkości	 miasta	 w  Gruzji.	 Zwiedzanie	
jaskini	 krasowej	 (Rezerwatu	Sataplia),	w której	moż-
na	podziwiać	imponujące	stalaktyty	i stalagmity	(naj-
dłuższa	forma	mierzy	600	m).	Nocleg	w miejscowości	
Ckaltubo	w Tskaltubo	Spa.

D�zień�12.	Od	rana	wizyta	w klasztorze	-	akademii	Ge-
lati	(XII	w.).	Następnie	przejazd	do	Gudauri.	Po	drodze	
zwiedzanie	Gori	 -	 rodzinnego	miasta	Stalina	 .	Wizy-
ta	w ruinach	wykutego	w skale	miasta	Upliscyche	(II	
tysiąclecie	 p.n.e.).	 Kontynuacja	 przejazdu	Gruzińską	
Drogą	Wojenną.	Po	drodze	wizyta	w Ananuri,	 gdzie	
znajduje	się	 forteca	 i dwa	kościoły,	położone	na	za-
chodnim	brzegu	turkusowych	wód	Zbiornika	Żinwal-
skiego.	 Dalsza	 podróż	 malowniczą	 drogą	 poprzez	
Góry	Kaukazu	do	położonego	2200	m	n.p.m.	narciar-
skiego	resortu	Gudauri.	Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień� 13.	 Śniadanie.	 Zapierający	 dech	 w  piersiach	
przejazd	wzdłuż	 rzeki	Tergi	do	Kazbegi.	Przy	dobrej	
widoczności	można	stamtąd	dojrzeć	jeden	z najwyż-
szych	lodowców	w Kaukazie	-	Górę	Kazbek	(5047	m	
n.p.m.).	Przejazd	na	kolację	pożegnalną	i nocleg	do	-	
Tbilisi.	

D�zień�14.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	z mię-
dzylądowaniem	w jednym	z europejskich	portów	lot-
niczych.	Przylot	do	Warszawy.	

iRAN�-�ARmeNiA�-�GRUzJA

TERMINY:
15.05 - 28.05.2015
20.06 - 03.07.2015
25.08 - 07.09.2015*

26.09 - 09.10.2015
11.10 - 24.10.2015

* wysoki sezon - dopłata 470 PLN + 130 EUR

CENA: 
5�870�PLN�+�1�380�eUR�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 870 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 380 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Tabriz, Tbilisi - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3/ 4 *( pok. 2-os.), 

w Ckaltubo nocleg w spa.
-  wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
-  transport mikrobusami/autobusami, jeepami
-  opiekę polskiego pilota-przewodnika
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu: 198 EUR
-  opłaty za wizę do Iranu: 50 EUR 
-  dopłaty do pokoju 1-os.: 300 EUR
-  zwyczajowych napiwków: 40 EUR
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Chopina	w Warszawie.	
Wylot	do	Teheranu	przez	port	tranzytowy.	

D�zień�2.�Przylot,	 transfer	do	hotelu,	 zakwaterowa-
nie,	 nocleg. Śniadanie.	Zwiedzanie	Teheranu roz-
poczniemy	od	chwili	 zadumy	na	cmentarzu,	gdzie	
spoczęli	 polscy	 pielgrzymi	 i  żołnierze	 armii	 gen.	
Andersa	 przyjęci	 przez	 gościnny	 Iran	 w  czasie	 II	
wojny	światowej.	Wyjazd	do	północnego	Teheranu,	
gdzie	w pięknym	parku	Saad Abad	obejrzymy	pa-
łac	 ostatniego	 szacha	 Iranu.	Po	obiedzie	 zwiedzi-
my	Skarbiec	Klejnotów	Narodowych,	gdzie	wśród	
wspaniałości	zgromadzonych	przez	władców	Persji	
można	 obejrzeć	m.in.	 największy	 różowy	 diament	
świata	Darya-ye	Nur	(„Morze	Światła”)	oraz	klejnoty	
koronne	dynastii	Pahlawi.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień� 3.�Po	 wczesnym	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 Isfa-
hanu	 -	 najpiękniejszego	 miasta	 Iranu,	 słynnego	
z błękitnych	kopuł	i wspaniałych	zabytków.	Po	dro-
dze	 krótkie	 zwiedzanie	Kaszanu - miasta	 o  cha-
rakterystycznych	 wieżyczkach	 „łapiących	 wiatr”.	
Zwiedzanie	zabytkowego	domu	kupieckiej	 rodziny	
Borudżerdi	 oraz	 dawnej	 łaźni	 Sułtana	 Amira.	 Po	
obiedzie	 przejazd	 do	 Isfahanu.	 Przyjazd.	 Nocleg	
w Isfahanie.

D�zień� 4.�Śniadanie.	 Zwiedzanie	 Isfahanu.	 Odwie-
dzimy	Pałac	40	Kolumn,	piękny	przykład	architektu-
ry	pałacowo-ogrodowej	z XVII	w.,	następnie	przej-
dziemy	 na	 ogromny	 Plac	 Imama	 ze	 wspaniałymi	
siedemnastowiecznymi	 budowlami.	Wizyta	w Me-
czecie	 Imama,	 stanowiącym	 najwspanialsze	 dzie-
ło	 z czasów	panowania	szacha	Abbasa	Wielkiego	
(XVII	 w.)	 oraz	 w meczecie	 Lutfollaha,	 znanego	 ze	
wspaniałych	 zdobień	oraz	 fantastycznej	 gry	 świa-
teł.	Zapoznanie	się	z perskimi	dywanami,	obrusami	
oraz	miniaturami.	Obiad	i wizyta	w Pałacu	Ali	Kapu.	
Czas	wolny	na	zabytkowym	bazarze	w celu	zakupu	
pamiątek,	przypraw,	wypicia	kawy	lub	spaceru	po	
zakamarkach	bazaru.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 5.� Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 z  hotelu.	
Przejazd	do	dzielnicy	Dżolfa,	zwiedzanie	katedry	or-
miańskiej	Vank	(XVII	w.)	dekorowanej	malowidłami	
scen	biblijnych	oraz	muzeum	z bezcennymi	zbiora-
mi	kultury	Ormian.	Następnie	zobaczymy	mosty	na	
rzece	Zajande:	most	33	łuków	i najładniejszy	–	Cha-
dżu.	Przejazd	do	Jazdu,	jednego	z najciekawszych	
starych	miast	Iranu,	gdzie	od	wieków	mieszka	naj-

więcej	wyznawców	Zaratusztry.	Odwiedzimy	Świą-
tynię	Ognia,	takije -	miejsce	uroczystości	żałobnych	
na	śmierć	Husejna,	pięknie	zdobiony	meczet	z XIV	
w.	oraz	gliniane	Stare	Miasto,	gdzie	można	zagubić	
się	w plątaninie	wąskich	uliczek.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień� 6.� Śniadanie.	 Przed	 wyjazdem	 do	 Szirazu 
oglądanie	„dachme”	-	wież	milczenia,	gdzie	dawniej	
zostawiano	ciała,	aby	oczyściły	je	drapieżne	ptaki.	
Przejazd	przez	góry	Szir	Kuh,	 a  następnie	 obsza-
ry	 pustynne,	wśród	 których	 położone	 jest	 owiane	
legendami	 miasto	 Abarkuh,	 gdzie	 zatrzymamy	
się,	 aby	 zobaczyć	 najstarsze	 drzewo	 Iranu,	 liczą-
cy	sobie	ponad	cztery	 tysiące	 lat	cyprys.	Następ-
nie	 przystanek	w Pasargadach,	 pierwszej	 stolicy	
Achemenidów,	założonej	przez	Cyrusa	II	Wielkiego,	
twórcę	 potęgi	 perskiej,	 gdzie	 odwiedzimy	 grobo-
wiec	władcy.	Przyjazd	do	hotelu,	zakwaterowanie.	
Kolacja,	nocleg.

D�zień�7.	Śniadanie.	Wyjazd	do	jednej	z największych	
atrakcji	Iranu	-	Persepolis,	do	którego	Europejczy-
cy	 dotarli	 już	 w  XVII	 w.	 Zwiedzanie	 pozostałości	
dawnej	 stolicy	 ceremonialnej	 największego	 impe-
rium	świata	starożytnego,	m.in.	Bramy	Wszystkich	
Narodów,	 Sali	 100	 Kolumn,	 Apadany,	 pałaców	
Dariusza	 i  Kserksesa.	 Zwiedzanie	 reliefów	 skal-
nych	w Naksz-e�Radżab	oraz	przejazd	do	perskiej	
Doliny	Królów	 -	Naksz-e Rustam,	 gdzie	 znajdują	
się	groby	skalne	wielkich	władców	starożytnej	Per-
sji,	 a  także	wspaniałe	 reliefy	 z okresu	Sasanidów.	
Obiad.	Powrót	do	Szirazu,	wizyta	na	 zabytkowym	
bazarze Vakila	 w  celu	 zakupu	 pamiątek.	 Nocleg	
w hotelu.

D�zień� 8.� Po	 śniadaniu	 oglądanie	 Bramy Koranu,	
pod	 którą	 przejdziemy,	 aby	 sprzyjało	 nam	 szczę-
ście	 jak	 dawnym	 podróżnym.	 Następnie	 wizyta	
w Ogrodzie Eram,	 spacer	 alejkami	 i  podziwianie	
oryginalnych	roślin	pochodzących	z różnych	zakąt-
ków	świata.	Wizyta	w mauzoleum Hafeza	-	poety	
z XIV	w.,	którego	utwory	do	dziś	wzruszają	i inspi-

rują	Irańczyków.	Przejazd	do	centrum	miasta	i zwie-
dzanie	cytadeli	Karima	Khana	Zanda	oraz	meczetu	
Vakila.	Obiad.	Czas	wolny	na	przygotowanie	się	do	
drogi	powrotnej	do	kraju.	W nocy	przejazd	na	lotni-
sko	i wylot	do	Polski	przez	port	tranzytowy.

D�zień�9.�Przylot	do	Warszawy.

IRAN w pigułce

TERMINY:
16.04 – 24.04.2015
14.05 – 22.05.2015*
23.07 – 31.07.2015

24.09 – 02.10.2015*
22.10 - 30.10.2015

* termin dla singli

CENA: 
4�950�PLN�+�895�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 950 PLN na 35 dni przed terminem impre-
zy (minus I rata)
III rata: 895 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa – Teheran, Sziraz - 

Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 4*, pokoje 2-osobowe 

z łazienkami
- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
- transport klimatyzowanym autokarem
-  opiekę pilota - przewodnika oraz pilota miejsco-

wego
- wizę irańską
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 110 USD
- zwyczajowe napiwki 40 USD
- napoje do obiadów i kolacji
- dopłata do pokoju 1-osobowego 290 USD
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Islandii	przez	jeden	z portów	lotniczych.	Przylot	
do	Reykjaviku.	Transfer	do	hotelu.	Po	drodze	wizyta	
w  Błękitnej	 Lagunie,	 pławienie	 się	 w  niezwykłych,	
bogatych	 w  minerały	 wodach,	 które	 ponoć	 czynią	
cuda	dla	skóry.	Nabieranie	sił	przed	dalszą	podróżą,	
dla	chętnych	fakultatywnie	możliwość	drzemki	w wo-
dzie…	Po	 kąpielach	 dalszy	 przejazd	 do	 Reykjaviku.	
Przechadzka	po	najdalej	na	Północ	wysuniętej	stolicy	
świata.	Wizyta	na	starówce,	gdzie	mieści	się	siedziba	
rządu	i ratusz.	Spacer	wzdłuż	romantycznego	jeziora	
Tjorn,	które	jest	ulubionym	miejscem	ptactwa	wodne-
go	i zakochanych	par.	Nocleg	w Reykjaviku.

D�zień�2.	Po	śniadaniu	długo	oczekiwane	pożegnanie	
z  cywilizacją.	 Krótka	 wizyta	 w  miasteczku-ogrodzie	
Hveragerdi.	 Przejazd	 ku	 zagubionemu	wśród	 ponu-
rych	 szczytów,	mistycznemu	Thorsmork	 (w dosłow-
nym	 tłumaczeniu	Puszczy	 Thora),	 chwila	 grozy	przy	
przekraczaniu	rwących	potoków	autokarem	(!),	spacer	
po	uroczej,	 tajemniczej	górskiej	dolinie.	Chwila	kon-
templacji	 i  zadumy	 przy	wspaniałych	wodospadach	
Seljalandsfoss	i Skogarfoss,	rodzących	się	z górskich	
potoków	na	zboczach	lodowca	Eylajfjallajokul.	Nocleg	
w okolicy	Skogar.

D�zień�3.	Przejazd	promem	na	wyspę	Heimaey	w ar-
chipelagu	 Vestmannaeyar,	 gdzie	 w  1973  r.	 wybuch	
wulkanu	szczelinowego	zasypał	popiołem	i zalał	lawą	
znaczną	część	miasteczka	Heimaey.	Zwiedzanie	wy-
spy	i podziwianie	żyjących	tu	ptaków.	Powrót	w okoli-
ce	Skogar	na	nocleg.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	dalsza	wędrówka	wzdłuż	wy-
brzeża	 islandzkiego.	 Wizyta	 na	 strzelistych	 klifach	
Dyrholaey,	 gdzie	 mieszkają	 przesympatyczne	 ma-
skonury	oraz	na	sąsiedniej,	czarnej	plaży	w Vik,	nad	
którą	dominują	czarne	skały	Reynisdrangur,	górujące	
wśród	fal	niczym	smoczy	grzbiet.	Eksploracja	jedne-
go	z najbardziej	dziewiczych	miejsc	Dalekiej	Północy	
-	 Parku	 Narodowego	 Skaftafell.	 Podziwianie	 piękna	
okolonego	bazaltowymi	kolumnami	wodospadu	Svar-
tifoss	 -	 Czarnego	 Wodospadu.	 Czołobitny	 zachwyt	
wobec	Matki	Natury	podczas	rejsu	amfibią	po	lagunie	
Jokulsarlon	 wśród	 lodowych	 olbrzymów	 (opcja	 fa-
kultatywna).	Dla	zapobiegliwych	-	degustacja	whisky	
z lodem	prosto	z góry	lodowej!	Zakwaterowanie	i noc-
leg	w okolicy	miasta	Hofn.

D�zień� 5.�Po	 śniadaniu	 przejazd	 krętymi	 drogami	 Is-
landii	 wzdłuż	 malowniczych	 fiordów	 wschodniego	
wybrzeża	 w  stronę	 kolejnych	 osobliwości	 przyrody.	
Sesja	 fotograficzna	 na	 tle	 owiewanych	 lodowatym	
wiatrem	przełęczy	górskich.	Postój	nad	jeziorem	Lo-

girunn,	 islandzkim	 Loch	 Ness,	 przechadzka	

po	 ścieżkach	 arboretum	 w  największej	 islandzkiej	
puszczy	 Hallormsstadaskogur.	 Przejazd	 w  kierunku	
Egilsstadir.	Nocleg	w okolicy	miasta.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	podjazd	pod	największy	wodo-
spad	 Europy,	 rozszalały	 Dettifoss.	 Niegodne	 praw-
dziwego	macho	ckliwe	rozrzewnienie	nad	romantyką	
okolicy	 i  potęgą	Matki	 Natury	w  Parku	Narodowym	
Jokulsargljufur	-	nieśmiała	próba	eksploracji	skalnego	
labiryntu	 Hljodaklettar	 (Skały	 Echa)	 ze	 słynnym	 Kir-
kjan	(Kościołem),	a także	chwila	filozoficznej	zadumy	
nad	trudną	do	wytłumaczenia	magią	kanionu	Asbyrgi,	
który,	jak	uważali	wikingowie,	został	odciśnięty	w zie-
mi	podkową	mitycznego	wierzchowca	boga	Odyna,	
Sleipnirra.	Przejazd	do	Husavik.	Czas	na	prawdziwą	
morską	 przygodę	 -	 fakultatywna	 trzygodzinna	 wy-
prawa	statkiem	na	poszukiwanie	wielorybów.	Nocleg	
w Husavik	lub	okolicy.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 okolic	mistyczne-
go	 jeziora	Myvatn	 -	wędrówka	po	polach	 ławowych	
przy	wulkanie	Krafla,	chwila	grozy	przy	bulgoczących	
błotach	przy	Namafjall	i w końcu	kontemplacja	legen-
darnych,	niesamowitych	 formacji	skalnych	Czarnych	
Zamków	Dimmu	Borgir.	Szczere	podziwianie	cudów	
przyrody,	 licznie	 zgromadzonych	 na	 brzegu	 jeziora	
Myvatn	-	gorących	źródeł	podziemnych,	„fałszywych	
kraterów”,	 bogatego	 życia	 ptaków	 (raj	 dla	 miłośni-
ków	filmów	Hitchcocka…).	Podziwianie	wspaniałego	
Wodospadu	Bogów	-	Godafoss.	Pod	wieczór	próba	
ochłonięcia	 z  nadmiaru	 wrażeń	 w  stolicy	 północnej	
Islandii	 -	 prześlicznym,	miasteczku	Akureyri.	Nocleg	
w Akureyri.

D�zień�8.�Po	śniadaniu	wizyta	w miejscowym	ogrodzie	
botanicznym	i zakupy	pamiątek	na	głównym	deptaku	
miasteczka.	Dalszy	przejazd	przez	bezludne	góry	i do-
liny	z samotnymi	farmami	na	północy	wyspy,	po	czym	
wizyta	w skansenie	torfowych	domostw	w Glaumba-
er.	Wejście	na	młody	krater	wulkanu	Grabrok.	Postój	
przy	 Deildartunguhver,	 najwydajniejszym	 islandzkim	
gorącym	źródle.	Przejazd	do	Reykholt,	miejsca,	gdzie	
ongiś	żył	i tworzył	Snorri	Sturlson,	islandzki	Szekspir.	
Nocleg	w hotelu	w okolicy	Reykholt.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	wyjazd	pod	wodospady	Hraun-
fossar	 i Barnafoss,	wizyta	w górskiej	osadzie	Husa-
fell	 i przejazd	na	pustkowie	 lawowe	celem	eksplora-
cji	 jaskini	 Vidgelmir.	 Dalszy	 przejazd	 przez	 wyżynę	
Kaldidalur	do	Parku	Narodowego	Thingvellir.	Nazwę	
Thingvellir	 można	 przetłumaczyć	 jako	 „równiny	 par-
lamentarne”,	a jest	to	miejsce,	gdzie	przed	tysiącem	
lat	powstała	pierwsza,	unikalna	demokracja	wikińska.	
Spacer	wśród	miejsc	po	dziś	świętych	dla	narodu	is-
landzkiego.	Nocleg	w hotelu	w miejscowości	Lauga-

rvatn,	słynącej	ze	źródeł	termalnych.
D�zień� 10.	 Po	 śniadaniu	 podjazd	 pod	 słynny,	 choć	
z  rzadka	 już	dziś	aktywny	Geysir,	źródło	erupcji	go-
rącej	wody,	od	którego	wzięły	swoją	nazwę	wszyst-
kie	 tryskające	 gorące	 źródła	 na	 świecie,	 podejście	
pod	Strokkur,	mniejszy,	lecz	bardziej	aktywny	gejzer.	
Postój	przy	Gullfoss	 -	Złotym	Wodospadzie	 i wizyta	
w miejscu	pierwszego	biskupstwa	islandzkiego	Skal-
holt,	 zlokalizowanego	 niedaleko	 bliźniaczych	 wodo-
spadów	Hjalparfossen.	Dalszy	przejazd	do	Reykjaviku	
po	drodze	kontemplacja	górującego	nad	horyzontem,	
złowieszczego	 wulkanu	 Hekla.	 Próba	 dostrzeżenia	
wierzchołka,	zwykle	schowanego	w chmurach.	Czas	
wolny	i nocleg	w Reykjaviku.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	
Polski	przez	jeden	z portów	tranzytowych.	Przylot	do	
Warszawy.

OPCJA - GRENLANDIA
Po	 zakończeniu	wyprawy	 istnieje	możliwość	 przedłu-
żenia	wycieczki	o wizytę	na	Grenlandii	 za	dodatkową	
opłatą:
Kulusuk� 1� dzień:� 3� 400� PLN	 (cena	 zawiera:	 przelot	
Reykjavik	 -	Kulusuk	 -	Reykjavik,	piesza	wycieczka	po	
Kulusuk	 z  miejscowym	 przewodnikiem,	 przekąski	 na	
pokładzie	samolotu)
Kulusuk�2�dni:�4�500�PLN	(cena	zawiera:	przelot	Rey-
kjavik	-	Kulusuk	-	Reykjavik,	nocleg	w Kulusuk	z pełnym	
wyżywieniem,	przekąski	na	pokładzie	samolotu)	
Ammassalik�3�dni:�6�400�PLN	 (cena	zawiera:	przelot	
Reykjavik	-	Kulusuk	-	Reykjavik,	transfery	helikopterem	
Kulusk	-	Ammassalik	-	Kulusuk,	2	noclegi	w Ammassa-
lik	z pełnym	wyżywieniem,	przekąski	na	pokładzie	sa-
molotu)	W cenie	pakietów	nie	są	zawarte:	transfery	na	
/z lotniska	w Reykjaviku,	dodatkowe	noclegi	w Reykja-
viku	(ok.	190	PLN/noc	w pok.	2-os.),	podatki	lotniskowe	
na	Grenlandii:	ok.	130	EUR,	dopłata	do	pok.	1-os.	na	
Grenlandii:	350	PLN	/noc.
Opcja�„Grenlandia”	realizowana	będzie	samodzielnie,	
bez	opieki	polskiego	pilota.	Zgłoszenia	przy	zapisie	na	
imprezę.

ISLANDIA

TERMINY:
03.06 - 13.06.2015
01.07 - 11.07.2015* 

19.07 - 29.07.2015*
05.08 - 15.08.2015

* wysoki sezon - dopłata 650 PLN

CENA: 
10�270�PLN
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 10 270 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Rejkiavik - Warsza-

wa,
-  zakwaterowanie w hotelach klasy Edda, Foss 

lub guest house - pokoje 2-osobowe, łazienki 
(bardzo czyste) na korytarzach,

-  obfite śniadanie typu bufet po każdym z nocle-
gów,

-  przejazdy mikrobusem z doświadczonym 
kierowcą,

-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego,
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do muzeów: wulkanu Eyafjallajokull, 

skansenu Glaumbaer i in., rejs po jeziorze Jokul-
sarlon, rejs w poszukiwaniu wielorybów, wstęp 
na Błękitną Lagunę, - ok. 160 EUR

-  dopłata do pokoju 1-os.: 1 800 PLN

UWAGA:�ze względu na kapryśny klimat Islandii 
organizator zastrzega sobie możliwość sytuacyj-
nych zmian w realizacji program
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	Chopina	w Warszawie.	
Wylot	do	Tel	Awiwu	przez	 jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych.

D�zień� 2.�Przylot	 do	 Tel	 Awiwu	 na	 lotnisko	 Ben	 Gu-
riona	 gdzie	 spotkamy	 się	 z  przewodnikiem	 izrael-
skim.	 Przejazd	 do	 Tel	 Avivu	 na	 wczesne	 śniadanie,	
zwiedzanie	Jaffy	i wyruszamy	na	zwiedzanie	Izraela.	
Przemierzamy	nadmorską	 równinę	do	Cezarei	Nad-
morskiej	stolicy	Judei	w czasach	rzymskich	z pozo-
stałościami	pałacu	króla	Heroda	Wielkiego	i znanego	
z Nowego	Testamentu	Poncjusza	Piłata,	oraz	dosko-
nale	 zachowanym	 teatrem	 rzymskim.	 Zobaczymy	
otoczone	murami	 miasto	 krzyżowców	 i  malownicze	
akwedukty.	 Następnie	 przejedziemy	 do	Haify,	 gdzie	
podziwiać	 będziemy	 wspaniałą	 panoramę	 miasta	
i zatoki	z przepięknych	ogrodów	Bahaiów	na	stokach	
pasma	Karmelu.	Odwiedzimy	sanktuarium	Stella	Ma-
ris	w obronnym	kościele	karmelitów.	Stąd	udamy	się	
do	 Akki,	 miasta	 krzyżowców,	 gdzie	 obejrzymy	 port	
i pospacerujemy	po	starym	mieście.	Po	dniu	pełnym	
wrażeń	 przejazd	 do	 hotelu	w  Tyberiadzie/okolicy	 na	
kolację	i nocleg.

D�zień�3.	Po	krótkim	zwiedzaniu	Tyberiady	wyruszymy	
łodzią	na	rejs	po	jeziorze	Galilejskim	na	jego	północny	
brzeg	gdzie	zwiedzamy	Kafarnaum	-	miasto	Jezusa.	
W pobliżu	 jest	 Tabha	gdzie	odwiedzimy	kościół	 po-
stawiony	na	miejscu	cudu	 rozmnożenia	chleba	 i  ryb	
z piękną	bizantyjską	mozaiką	z IV	wieku	oraz	niewielki	
kościół	prymatu	Piotra	stojący	na	brzegu	jeziora.	Stąd	
udamy	się	na	Górę	Błogosławieństw,	skąd	podziwiać	
będziemy	 wspaniałą	 panoramę	 Galilei	 oraz	 Jeziora	
Galilejskiego.	 Dalej	 udamy	 się	 do	 Kany	 Galilejskiej	
gdzie	Jezus	dokonał	swego	pierwszego	cudu	zamie-
niając	wodę	w wino.	Kontynuujemy	naszą	podróż	do	
Nazaretu,	 gdzie	 nawiedzimy	 bazylikę	 Zwiastowania	
NMP	oraz	kościół	św.	Józefa	stojący	w miejscu,	gdzie	
według	 tradycji	 mieszkała	 Święta	 Rodzina.	 W  dro-
dze	powrotnej	wjedziemy	taksówkami	na	Górę	Tabor	
gdzie	 odwiedzimy	 kościół	 Przemienienia	 Pańskiego	
i  podziwiać	 będziemy	 wspaniałą	 panoramę	 Galilei.	
Wieczorem	powrót	do	hotelu	na	kolację	i nocleg.

D�zień� 4.� Po	 wczesnym	 śniadaniu	 przejedziemy	 do	
przejścia	 granicznego	 na	 moście	 szejka	 Husseina	
gdzie	rozpocznie	się	jordańska	część	naszej	podróży.	

Dotrzemy	do	doskonale	zachowanych	ruin	antyczne-
go	miasta	Dżerasz	(starożytna	Gerasa,	jedno	z miast	
Dekapolu),	gdzie	zwiedzać	będziemy	unikalne	owalne	
forum,	przespacerujemy	się	wzdłuż	kolumnady	Car-
do	Maximus	do	nimfeum,	odwiedzimy	świątynię	pa-
tronki	miasta	 -	Artemizy	oraz	doskonale	 zachowany	
teatr.	Potem	odwiedzimy	Madabę	nazywaną	miastem	
mozaik	 ze	wspaniałą	mozaiką	bizantyjską	przedsta-
wiającą	Ziemię	Świętą	w VI	wieku	n.e.	Stąd	udamy	się	
na	pobliską	Górę	Nebo,	skąd	Mojżesz	oglądał	Ziemię	
Obiecaną,	do	której	nie	dane	mu	było	wejść.	Tu	także	
podziwiać	będziemy	wspaniały	widok	na	dolinę	Jor-
danu,	Morze	Martwe	i Góry	Judei.	Przejazd	do	Amma-
nu	na	kolację	i nocleg.

D�zień� 5.	 Po	 wczesnym	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Am-
manu:	 cytadela.	Wycieczka	 na	 pustynię	wschodnią;	
zwiedzanie	 Zamków	 Pustyni.	 Przejazd	 do	 hotelu	
w Petrze	na	nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Petry	(dla	chętnych	
fakultatywnie	przejażdżka	konna	lub	bryczką).	Przej-
ście	przez	stromościenny	kanion	Siq,	prowadzący	do	
niesamowitej	urody,	tajemniczego	i dobrze	zachowa-
nego	 Różowego	 Miasta,	 którego	 widok	 przyprawia	
o mocniejsze	bicie	serca.	W legendarnej	Petrze	zoba-
czymy	wiele	wspaniałych	zabytków,	jak	np.	tzw.	skar-
biec	faraona	Al	Chaznę,	rzymski	teatr	oraz	królewskie	
grobowce	 wykute	 w  różowym	 piaskowcu.	 Naprze-
mienne	 zwiedzanie	 i  sesje	 fotograficzne	 tych	wspa-
niałych	budowli.	Po	zakończeniu	uczty	krajoznawczej,	
przejazd	na	pustynię	Wadi	Rum	(możliwość	opcjonal-
nej	wycieczki	dżipami	po	pustyni	(ok.	25	USD).	Stąd	
wyruszymy	na	granicę	z Izraelem.	Transfer	do	hotelu	
w Eilacie	na	kolację	i nocleg.

D�zień�7.�Całodniowy	wypoczynek	w Eilacie.	Czas	wol-
ny.	 Pływanie	 w  Morzu	 Czerwonym,	 baraszkowanie,	
harce	wodne	 lub	 też	 leżenie	 plackiem	 i  opalanie	 na	
miękkim	piasku	plaży.	Alternatywnie	możliwość	wizy-
ty	w podwodnym	akwarium	(cena	ok.	25	USD).	Nocleg	
w Eilacie.

D�zień�8.�Po	śniadaniu	wyjazd	do	Jerozolimy.	Po	dro-
dze	przez	półpustynię	Arava	zobaczymy	biblijny	rezer-
wat	dzikiej	natury,	gdzie	zgromadzono	zwierzęta	wy-
mienione	w Biblii.	Przejazd	do	Ein	Boqek	nad	Morzem	
Martwym,	największej	depresji	na	Ziemi	(400	m	poni-
żej	poziomu	morza).	Kąpiel	w tym	niezwykłym	akwe-
nie,	podczas	której	 leżąc	w słonej	wodzie	będziemy	
mogli	czytać	gazetę.	Przejazd	do	Kumran,	zwiedzanie	
terenu	wykopalisk	osiedla	Esseńczyków,	gdzie	znale-

ziono	słynne	zwoje	znad	Morza	Martwego.	Następnie	
przejedziemy	do	Jerycho	wspomnianego	w Biblii	naj-
starszego	miasta	świata.	Opcjonalne	zwiedzania	Tellu	
Jerycho	i wjazd	kolejką	na	Górę	Kuszenia.	Przejazd	do	
Betlejem	na	kolację	i nocleg.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	przejedziemy	do	Betlejem,	gdzie	
odwiedzimy	Bazylikę	Narodzenia	 Jezusa	oraz	Grotę	
Mleczną	 i  Pole	 Pasterzy.	 Krótki	 spacer	 po	Betlejem	
i zakupy.	Po	południu	Herodion	-	obronny	pałac	króla	
Heroda,	gdzie	niedawno	odnaleziono	jego	grobowiec	
oraz	klasztor	Mar	Saba,	przejedziemy	też	do	Hebronu,	
gdzie	zwiedzimy	słynną	Grotę	Patriarchów	-	Abraha-
ma	i jego	potomków.	Kolacja	i nocleg	w Betlejem.

D�zień� 10.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Jerozolimy.	 Za-
czniemy	od	wizyty	 na	Górze	Oliwnej	 z  niesamowitą	
panoramę	 Świętego	 Miasta.	 Odwiedzimy	 sanktu-
arium	Pater	Noster,	kościół	Dominus	Flevit	(Pan	zapła-
kał),	ogród	Getsemani	-	starożytny	gaj	oliwny,	Bazyli-
kę	Agonii	i grotę	Getsemani	w miejscu	gdzie	więziono	
Jezusa	 oraz	 podziemny	 kościół	 Grobu	Matki	 Bożej.	
Po	zwiedzeniu	tych	świętych	miejsc	podejdziemy	pod	
Ścianę	Płaczu,	a potem	wyruszymy	na	Stare	Miasto,	
gdzie	życie	toczy	się	w obrębie	wąskich	uliczek	przy-
pominających	czasy	Jezusa.	Odwiedzimy	kościół	Św.	
Anny,	miejsce	urodzin	Marii	i fortecę	Antonia	-	miejsce	
sądu	nad	Jezusem.	Odtworzymy	wydarzenia	z koń-
cowych	 godzin	 życia	 Jezusa	Chrystusa	 -	 przejdzie-
my	Drogą	Krzyżową	„Via	Dolorosa”	przez	czternaście	
stacji	 i  arabski	 bazar	 do	 Bazyliki	 Grobu	 Świętego.	
Odwiedzimy	miejsce	Ukrzyżowania	i Grób	Pański.	Po	
przerwie	na	posiłek	i zakupy	odwiedzimy	dzielnicę	ży-
dowską	w starej	 części	 Jerozolimy	oraz	Górę	Syjon	
z  kościołem	 Zaśnięcia	 NMP	 i  Wieczernikiem,	 gdzie	
niegdyś	miała	miejsce	Ostatnia	Wieczerza	Chrystusa	
oraz	zobaczymy	Grobowiec	Króla	Dawida.	Pojedzie-
my	do	hotelu	na	kolację	i nocleg.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	przejedziemy	do	szpitala	Ha-
dassa,	 gdzie	 obejrzymy	 słynne	witraże	Marca	 Cha-
galla.	Później	przejedziemy	do	Yad	Vashem,	miejsca	
upamiętniającego	 Holokaust	 oraz	 do	 Muzeum	 Izra-
ela,	 gdzie	 obejrzymy	 zwoje	 znad	 Morza	 Martwego	
w  Świątyni	 Księgi	 oraz	 model	 Jerozolimy	 z  okresu	
Drugiej	Świątyni.	Obejrzymy	Kneset,	Menorę	i Ogród	
Różany.	Po	południu	czas	wolny.	Pożegnanie	z Jero-
zolimą.	Kolacja	pożegnalna	w hotelu.

D�zień�12.	Wcześnie	rano	wyjazd	na	lotnisko	Ben	Gu-
riona	w Tel	Awiwie	skąd	wylecimy	do	Warszawy.

IZRAEL - JORDANIA

TERMINY:
12.03 - 23.03.2015
27.03 - 08.04.2015*
23.04 - 04.05.2015

08.10 - 19.10.2015
04.11 - 15.11.2015

* termin wielkanocny - dopłata 650 PLN + 150 USD

CENA: 
3�320�PLN�+�1�290�USD
I rata: 800 PLN
II rata: 3 320 PLN + 1 290 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA (płatne na 35 dni przed imprezą minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Tel Awiw - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-

bowe z łazienkami
-  wyżywienie - 2 posiłki dziennie (śniadania i kola-

cje typu bufet)
-  transfery z / na lotnisko
-  transport minibusem lub autokarem z klimaty-

zacją
-  polskojęzyczny pilot - przewodnik
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu - 120 USD
-  wiza jordańska oraz opłaty graniczne - 110 USD
-  napiwki - 60 USD
-  dopłata do pokoju jednoosobowego - 430 USD
-  napoje do kolacji

Cezarea Nadmorska - Haifa - Akka - Tyberiada - Kafarnaum - Nazaret - Dżerasz - Madaba - 
Amman - Petra - Eilat - Jerozolima - Jerycho - Betlejem - Hebron
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Montego	Bay	z przesiadka	w jednym	z portów	
lotniczych	w Europie.	Przylot.	Nocleg

D�zień� 2.	 Zwiedzanie	Montego	Bay	 -	 szybka	 aklima-
tyzacja	 nie	 tylko	 z  tropikalnym	 klimatem	wyspy,	 ale	
również	 z  niesamowitą	 atmosferą	 jamajskiej	 ulicy.	
Przejazd	wzdłuż	 północnego	wybrzeża	 do	miejsco-
wości	Falmouth,	która	założona	w 1790r	rozwijała	się	
w oparciu	o niewolnicza	pracę	na	plantacjach	trzciny	
cukrowej.	To	jedno	z niewielu	miast	na	wyspie,	z czę-
ściowo	zachowaną	zabudową	kolonialną.	Po	krótkim	
zapoznaniu	się	z miastem	przejazd	do	miejsca,	gdzie	
na	 chwilę	 zamienimy	 środek	 transportu	 z  kołowego	
na	 niewielkie	 bambusowe	 tratwy	 -niegdyś	 służące	
do	spławiania	bananów	po	rzece	Martha	Brae	River,	
a dziś	będące	turystyczna	atrakcją.	Po	spływie	prze-
jazd	 twardym	 duktem	 do	miejscowości	 Ocho	 Rios,	
a po	drodze	wizyta	w Columbus	Park	-	specyficznym	
muzeum	pod	gołym	niebem,	prezentującym	starocio-
we	 „mydło	 i  powidło”.	 Następnie	 przyjazd	 do	Ocho	
Rivers	i objazd	miasta.	Nocleg.

D�zień�3.�Po	wzmocnieniu	wczesnym	śniadaniem	moż-
liwość	unikatowej	(w	skali	świata)	wspinaczki	w górę	
wodospadu	 Dunn’s	 River,	 walcząc	 z  napierającym	
prądem.	 Kontynuacja	 podróży	 wzdłuż	 wybrzeża	 do	
Portu	Antonio.	 Po	 drodze	 przejeżdżamy	przez	miej-
scowość	Oracabessa,	gdzie	zakupił	dom	 (w	którym	
mieszkał	do	śmierci)	w 1964r	Fleming…..Ian	Fleming,	
twórca	postaci	słynnego	agenta	007-	Bonda……Ja-
mesa	Bonda.	Następnie	 przejazd	w poprzek	wyspy	
do	stolicy	państwa	Kingstone.	Nocleg.

D�zień� 4.	 Zwiedzanie	 stolicy	 Kingstone	 i  Port	 Rogal.	
Opędzanie	się	od	natarczywych	sprzedawców	„gan-
ji”	-	jamajskiej	marihuany,	traktowanej	na	wyspie	jako	
„święte	ziele”.	 -	 trzeba	przyznać,	 iż	wielu	sprzedaw-
ców	jest	żywą	reklamą	jakości	sprzedawanego	przez	
siebie	produktu.	Nocleg.

D�zień�5.	Przejazd	w kierunku	zachodnim	wzdłuż	po-
łudniowego	wybrzeża	wyspy	mijając	po	drodze	Spa-

nish	Town,	będące	przez	300	lat	stolica	kraju.	

Krótki	postój	i kontynuacja	podróży,	aby	dotrzeć	pod	
wieczór	nad	brzeg	Black	River	-	najdłuższej	rzeki	Ja-
majki.	Nocleg.

D�zień�6.	Wczesnoporanna	wycieczka	łodzią	po	Black	
River	by	wypatrzeć	kryjące	się	w rzecznych	odmętach	
aligatory	 (niektóre	 4-metrowe!),	 aczkolwiek	 praktyka	
wskazuje,	 iż	 nawet	2-metrowe	okazują	 żywe	zainte-
resowanie	 turystami,	 którzy	przypadkowo	wpadli	by	
do	wody.	Po	bliskim	kontakcie	z naturą	przejazd	na	
północ	w kierunku	Montego	Bay.	Odprawa	 i przelot	
do	 Panamy.	 Po	 przylocie	 oglądanie	 najciekawszych	
fragmentów	miasta,	zwiedzanie	niewielkiego	Muzeum	
Szmaragdu.	 Spacer	 po	 klimatycznym	 Casco	 Viejo.	
Nocleg	w Panamie.

D�zień�7.	Wyjazd	nad	słynny	Kanał	Panamski,	ogląda-
nie	Kanału	z różnych	punktów	widokowych,	następnie	
przejazd	na	lotnisko	i wylot	na	Dominikanę.	Zakwate-
rowanie	i nocleg.

D�zień�8.�Całodniowe	zwiedzanie	stolicy	republiki	San-
to	Domingo:	spacer	po	starym	mieście	kolonialnym,	
m.in.:	pierwsza	katedra	w Nowym	Świecie,	Casa	de	
Tostada,	 uniwersytet	 Convento	 de	 los	 Dominicos,	
kościół	 Królowej	 Aniołów,	 Brama	Miłosierdzia,	 ulica	
Dam,	Puerta	del	Conde	i pomnik	Wyzwolenia,	Forta-
leza	Ozama,	Panteon	Narodowy,	Plaza	Espana	z al-
kazarem	de	Colon.	Spacer	po	nabrzeżnym	Malecon,	
Pałac	Narodowy,	Faro	de	Colon	z grobowcem	Kolum-
ba,	jaskinie	Los	Tres	Ojos.	Nocleg.

D�zień�9.	Wczesnoporanny	przejazd	w kierunku	Haiti	-	
odprawa	graniczna	i 	zwiedzanie	stolicy	tego	jednego	
z najbiedniejszych	krajów	świata	 (co	widać,	 słychać	
i czuć)	Port-au-	Prince.	Dwumilionowa	stolica	z jednej	
strony	 jest	 koszmarem,	 a  „cała	 jaskrawość	 rzeczy-
wistości”	mrowi	 się	nieskończonym	 tłumem	czarno-
skórych	mieszkańców,	 którzy	 grzecznościowo	 tytu-
łują	siebie	blanc	-	czyli	biały.	W natłoku	chaotycznej	
zabudowy	wypełnionej	 strumieniami	 zdezelowanych	
tap-tapów	 (bajecznie	 kolorowe	 pojazdy	 komunikacji	
miejskiej),	można	znaleźć	prawdziwe	perełki	kolonial-
nej	architektury.	Spacer	przez	Chaps	de	Mars	 (Pola	

Marsowe)	 i  odwiedziny	 Muzeum	 sztuki	 Haitańskiej,	
aby	 zapoznać	 się	 z  unikatowym	 malarstwem	 tego	
kraju	 -	 tzw.	 „naiwnym”	 -	 gdzie	 wyjątkowo	 barwne	
malowidła,	 feerią	 kolorów	 zapewne	 ma	 przesłonić	
szarą	rzeczywistość	wyspy.	Wielu	malarzy	tego	stylu	
zdobyło	za	granica	zasłużoną	sławę.	Spacer	na	Place	
des	Heros	de	l’independence,	przy	którym	stoi	Palais	
National	-	siedziba	prezydenta,	niegdyś	również	zło-
wrogiego	Papy	Doca	Duvaliera.	Następnie	zanurzamy	
się	w miejscowy	folklor	Marche	de	Fer	(Targu	Żelazne-
go),	a po	opuszczeniu	go	kierujemy	kroki	do	kościoła	
Eglise	Saite	Trinie	pokrytego	polichromia	w narodo-
wym	stylu	„naiwnym”.	Wieczorem	próba	uczestnictwa	
w tajemniczej	ceremonii	woodoo.	Wszyscy	uczestni-
cy,	którzy	nie	zostaną	zamienieni	w zombie	wracają	
do	hotelu	na	kolację.	Nocleg.

D�zień�10.	Wczesny	wyjazd	w haitański	interior	w kie-
runku	miejscowości	Jacmel	-	urokliwego	miasteczka,	
będącego	 przeciwieństwem	 stolicy:	 spokój,	 relak-
sowa	 atmosfera	 i  ciekawa	 architektura	 ukoją	 lekko	
skołatane	nerwy	po	zgiełku	stolicy.	Powrót	do	Stolicy.	
Nocleg.

D�zień�11.	Przejazd	do	północnej	części	wyspy	do	mia-
sta	Cap	Haitien.	Po	drodze	La	Ferriera	-	cytadela	na	
900	metrowym	wzgórzu	Pic	La	Ferriere	oraz	wizyta	
w  pałacu	 Sans	 Souci	 -	 byłej	 rezydencji	 Henri	 Chri-
stophe’a	-	czarnoskórego	króla.	Po	przybyciu	do	Cap	
Haitien	 zwiedzanie:	 kolonialny	 hotel	 Roi	 Christophe,	
katedra	Notre	Dame,	plac	d’Armes	Fort	Joseph,	Fort	
Picolet.	Kolacja	i nocleg	w okolicach	Cap	Haitien.	

D�zień�12.	Wczesny	wyjazd	w kierunku	granicy	z Do-
minikaną.	Po	drodze	wizyta	w parku	historycznym	La	
Isabela	 -	 pierwszym	 kolonialnym	 mieście	 Kolumba	
a następnie	przejazd	do	Puerto	Plata	gdzie	wjedzie-
my	 kolejką	 linową	 na	 Pico	 Isabel	 de	 Torres	 -	 punkt	
widokowy,	 by	 ujrzeć	 panoramę	 zatoki	 Puerto	 Plata,	
następnie	wizyta	w katedrze	San	Felipe	Apostol	i spa-
cer	 nabrzeżną	 promenadą	 -	 czyli	 malecon.	 Kolacja	
i nocleg	w hotelu	w okolicy	Puerto	Plata.	

D�zień�13.�Przejazd	w rejon	Zatoki	Escondida,	którą	bę-
dziemy	podziwiać	podczas	rejsu	łodzią	do	zielonej	la-
guny	Gri	Gri.	Po	odpoczynku	ze	szklanką	rumu	w ręku	
kontynuujemy	podróż	w kierunku	Santo	Domingo	na	
nocleg.	

D�zień�14.	Dzień	odpoczynku	-	relaksu	na	plaży	przed	
powrotem	do	Polski.	Przejazd	na	 lotnisko.	Wylot	do	
Warszawy	z międzylądowaniem.

D�zień15.	Przylot	do	portu	przesiadkowego	w Europie.	
Przelot	do	Warszawy.	Zakończenie	wyprawy.	

JAMAJKA - PANAMA - HAITI - DOMINIKANA

TERMINY:
17.01 - 31.01.2015
14.02 - 28.02.2015

16.04 - 30.04.2015
26.11 - 10.12.2015

CENA: 
8 490�PLN�+�1�450�USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II : 8 490 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) 
III rata: 1 450 USD uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie: Warszawa - Montego Bay - 

Panama - Santo Domingo - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*** i 4****, pokoje 2-os. 

z łazienkami
- wyżywienie: śniadania
- transport: mikrobusem lub autobusem
-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na 

całej trasie
- opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa ( KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za bilety wstępu : 220 USD
-  opłaty lotniskowej: 40 USD 
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 350 USD 
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D�zień�1.	Spotkanie	na	lotnisku	w Warszawie.	Przelot	
do	Tokio	z przesiadką	w jednym	z portów	lotniczych	
w Europie.

D�zień�2.	Przylot	do	Tokio,	stolicy	Kraju	Wschodzące-
go	Słońca,	niezwykle	barwnego,	kosmopolitycznego	
miasta,	w którym	postaramy	się	rozwikłać	zagadkę	
unikalnego	 japońskiego	 mariażu	 tradycji	 z  nowo-
czesnością.	 Przejazd	 do	 hotelu	 (zakwaterowanie	
jest	uzależnione	od	dostępności	pokoi).	Następnie	
spacer	po	dzielnicy	Asakusa,	która	zachowała	cha-
rakter	 dawnego	 Tokio,	 połączony	 ze	 zwiedzaniem	

świątyni	 Sensoji.	W  pierwszym	 terminie	 podziwia-
nie	 kwitnących	 wiśni	 nad	 pobliską	 rzeką	 Sumida.	
W dzielnicy	drapaczy	chmur	Shinjuku	wjazd	na	45.	
piętro	tokijskiego	ratusza	i obserwowanie	panoramy	
miasta.	Wieczorem	spacer	po	największej	dzielnicy	
„czerwonych	latarni”,	Kabuki-cho.	Nocleg	w Tokio.

D�zień� 3.	Wyprawa	 na	 Fuji,	 czyli	 przejazd	 do	 piątej	
stacji	położonej	na	wysokości	2300	m	n.p.m.	Fuji-
-san	 to	 najwyższy,	 święty	 i  wciąż	 budzący	 grozę	
wulkan	-	jeden	z symboli	Japonii,	zaskakująco	pięk-
ny	 twór	 natury	 w  sercu	 ultranowoczesnego	 pań-
stwa.	W drodze	powrotnej	przystanek	przy	górskich	
jeziorach	 i próbowanie	 lokalnych	smakołyków	pre-
fektury	Yamanashi.	Powrót	do	Tokio.	Nocleg.

D�zień�4.	Wycieczka	do	Nikko,	słynnego	mauzoleum	
rodu	Tokugawa,	namiestników	wojskowych	rządzą-
cych	Japonią	przez	niemal	300	lat.	Podziwianie	zło-
conych,	misternie	zdobionych	świątyń	buddyjskich	
i  shintoickich,	 będących	 najlepszym	 przykładem	
okazałego,	zapierającego	dech	w piersiach	„japoń-
skiego	 baroku”.	 Po	 zwiedzaniu	 powrót	 do	 Tokio.	
Nocleg.

D�zień� 5.	 Rano	 zwiedzanie	 chramu	 i  pokłon	 przed	
Cesarzem	 Meiji,	 władcą	 który	 zmodernizował	 Ja-
ponię	w  połowie	 XIX	w.	 przerywając	 okres	 ponad	
dwustuletniej	izolacji	kraju.	Po	południu	zwiedzanie	
dzielnicy	Odaiba	w Zatoce	Tokijskiej	słynącej	ze	Sta-
tuy	Wolności	oraz	Międzynarodowego	Centrum	Wy-
stawienniczego.	 Przejazd	 shinkansenem	 do	 Kioto	
i zakwaterowanie	w hotelu.	Nocleg	w Kioto.

D�zień� 6.	 Zwiedzanie	 Kioto,	 historycznej	 stolicy	 Ja-
ponii,	 obecnie	 stolicy	 kulturalnej	 pełnej	 zabytków	
unikalnych	w skali	światowej.	Wizyta	w świątyniach	
-	 wizytówkach	 miasta:	 Kiyomizu-dera,	 Kinkaku-ji	
oraz	 przyświątynnych	 ogrodach	 „suchego	 krajo-
brazu”	Ryoan-ji.	Po	drodze	podziwianie	wyrobów	
rękodzielniczych	 i  rozsmakowywanie	 się	w  trady-
cyjnych	 deserach	 ze	 słodkiej	 fasoli	 i  zielonej	 her-
baty.	Po	południu	zwiedzanie	Heian-jingu,	chramu	
będącego	 repliką	 średniowiecznych	 zabudowań	
pałacu	cesarskiego	oraz	dzielnicy	gejsz	Gion.	Noc-
leg	w Kioto.

D�zień�7.	Wyjazd	do	Amanohashidate	celem	pozna-
nia	 jednego	 z  najpiękniejszych	miejsc	 w  Japonii.	
Dla	 chętnych	 przejażdżka	 rowerami	 wśród	 sied-

miu	tysięcy	sosen	porastających	mierzeję,	spacery	
przy	 „moście	 do	 nieba”.	Wjazd	 kolejką	 linową	do	
punktu	 widokowego	 i  delektowanie	 się	 krajobra-
zem.	Powrót	na	nocleg	do	Kioto.	

D�zień�8.	Drugi	dzień	wędrówki	po	Kioto,	tym	razem	
zejście	z utartych	szlaków	celem	odkrycia	niekła-
manej	perełki	wśród	zabytków	-	rezydencji	szoguna	
Nijo-jo	z zachwycającymi	malowidłami	ściennymi,	
„śpiewającymi”	podłogami	i harmonijnie	zaprojek-
towanym	 ogrodem.	 Wycieczka	 do	 Nary	 i  okazja	
do	zobaczenia	majestatycznego	Wielkiego	Buddy	
w świątyni	Todaiji.	Wieczorem	przejazd	shinkanse-
nem	do	Hiroszimy.	Przyjazd.	Nocleg	w Hiroszimie.

D�zień� 9.	 Hołd	 ofiarom	 bomby	 atomowej	 w  Parku	
Pokoju	 oraz	 zwiedzanie	 pobliskiego	muzeum	do-
kumentującego	 tragiczne	skutki	wybuchu.	Wizyta	
w  ogrodzie	 „skurczonych	 widoków”	 Shukkei-en,	
gdzie	 piękne	 krajobrazy	 starano	 się	 uchwycić	
w  miniaturze.	 Wieczorem	 możliwość	 degustacji	
lokalnego	przysmaku	okonomiyaki	w stylu	Hiroszi-
ma.	Nocleg	w Hiroszimie.

D�zień�10.	Wycieczka	na	Miyajimę,	wyspę	z wyjątko-
wą	świątynią	Itsukushima.	Spacer	otwartymi	gale-
riami	sanktuarium,	podziwianie	„pływającego	torii”	
-	bramy	świątynnej	zanurzonej	w morzu.	Ukołysa-
ni	 przez	 fale	 zachwycać	 się	będziemy	kontrastem	
barw,	lekkością	konstrukcji	i harmonią	układu	osią-
gając	zjednoczenie	z otoczeniem	(tym	razem	w du-
chu	drugiej,	wielkiej	tradycji	religijnej	Japonii,	shin-
toizmu).	Fakultatywnie	wjazd	na	górę	Misen.	Powrót	
do	Hiroszimy	i następnie	przejazd	do	Osaki	-	mia-
sta,	które	nawet	w egzotycznej	Japonii	uchodzi	za	
specyficzne.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Osace.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Osaki.	Gwarne,	
kupieckie,	 pełne	 fascynującego	 kolorytu	 miasto	
zasłynęło	 jako	główny,	obok	Tokio,	ośrodek	kultu-
ry	mieszczańskiej	 między	 XVII	 a  XIX	 w.	 Dziś	 kusi	
rozlicznymi	okazjami	do	spędzenia	szalonego	wie-
czoru,	wspaniałą	kuchnią	oraz	okazałym	zamkiem,	
pamiątką	po	feudalnej	przeszłości.	Długim,	pełnym	
wrażeń	 spacerem	po	Osace	 pożegnamy	 Japonię.	
Nocleg	w Osace.

D�zień�12.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko.	Wylot	
do	Polski	i przylot	wieczorem	do	Warszawy.

JAPONIA - największe�atrakcje

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 790 PLN + 130 USD

CENA: 

6�980�PLN�+�1�700�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN + 1 450 USD z kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 250 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Tokio; Osaka - War-

szawa
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, 4*, 

4+*, pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
-  wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego 

stołu”) 
- transport: shinkansen, metro, lokalne autobusy
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 220 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 620 

USD

28.03 - 8.04.2015      
24.04 - 5.05.2015*  
30.05 - 10.06.2015      
04.07 - 15.07.2015* 

15.08 - 26.08.2015*
5.09 - 16.09.2015*
10.10 - 21.10.2015
7.11 - 18.11.2015

Tokio - Fuji - Nikko - Kioto - Nara - Amanohashidate - Hiroszima - Miyajima - Osaka
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D�zień�1.�Spotkanie	na	lotnisku	w Warszawie.	Przelot	
do	Tokio	z przesiadką	w jednym	z portów	tranzyto-
wych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Tokio	 i  odkrywanie	 ultranowo-
czesnego	 a  zarazem	 eklektycznego	 oblicza	 Kraju	
Wschodzącego	 Słońca.	 Po	 krótkim	 odpoczynku	
wycieczka	 do	 dzielnicy	 Odaiba	 w  Zatoce	 Tokijskiej	
słynącej	ze	Statuy	Wolności,	Muzeum	Techniki	i Inno-
wacji	oraz	Międzynarodowego	Centrum	Wystawien-
niczego.	Wieczorem	spacer	po	największej	dzielnicy	
„czerwonych	latarni”,	Kabuki-cho.	Nocleg	w Tokio.

D�zień�3.	Wycieczka	do	Nikko,	słynnego	mauzoleum	
rodu	Tokugawa,	 namiestników	wojskowych	 rządzą-
cych	Japonią	przez	niemal	300	lat.	Podziwianie	zło-
conych,	 misternie	 zdobionych	 świątyń	 buddyjskich	
i shintoickich,	będących	najlepszym	przykładem	oka-
załego,	zapierającego	dech	w piersiach	„japońskiego	
baroku”.	Po	całodziennym	zwiedzaniu	przejazd	ma-
lowniczą	trasą	na	kojącą	kąpiel	i słodkie	wylegiwanie	
się	w gorących	źródłach.

D�zień� 4.	Wędrówka	 po	 rezerwatach	 w  rejonie	 Oze.	
Spacer	 urokliwą	 trasą	biegnąca	po	pomostach	po-
śród	największych	krajowych	mokradeł,	pozwalający	
bliżej	poznać	japońską	florę	i faunę.	Wieczorem	prze-
jazd	na	lecznicze	kąpiele	w tradycyjnym	stylu.

D�zień�5.	W drodze	na	południe	postój	w Parku	Na-
rodowym	 Hakone.	 Okazja	 do	 obejrzenia	 gorących	
źródeł	 wulkanicznych,	 przejazd	 kolejką	 linową	 oraz	
rejs	statkiem	połączony	z wypatrywaniem	góry	Fuji	-	
majestatycznego,	wciąż	groźnego	wulkanu,	symbolu	
Japonii.	Nocleg.

D�zień�6.	Początek	dwudniowej,	relaksującej	wycieczki	
po	półwyspie	Izu.	W Shimodzie	zwiedzanie	muzeum	
dokumentującego	początek	okresu	otwierania	się	Ja-
ponii	na	Amerykę	i Europę	(poł.	XIX	w.).	Okazja	do	po-
znania	 tragicznych	 losów	Okichi-san,	kurtyzany	po-
tępionej	za	związek	z cudzoziemcem.	Rejs	statkiem	
na	przylądek	Iro-zaki;	oglądanie	pięknego,	klifowego	
wybrzeża	i odpoczynek	nad	Pacyfikiem.	Po	południu	
przejazd	 malowniczą	 trasą	 w  okolice	 Dogashimy,	
oglądanie	tradycyjnych	chat,	oraz,	zgodnie	z tradycją,	
zażywanie	kąpieli	w gorących	źródłach.

D�zień�7.	Rano	wycieczka	statkiem	do	groty	 i podzi-

wianie	 unikalnych	 formacji	 skalnych	 na	 wybrzeżu	
Nishiizu.	 Przejazd	 na	 północ	 i  ponowne	 zanurzanie	
się	 w  onsenie,	 tym	 razem	 publicznym,	 położonym	
pośrodku	 wioski	 Shuzen-ji.	 Nad	 Rzeką	 Wawrzynu,	
meandrującą	 pośród	 bambusowych	 gajów,	 spacer	
po	cynobrowych	mostach.	Wieczorem	powrót	do	cy-
wilizacji	-	podróż	najszybszą	koleją	świata,	shinkan-
senem,	do	Kioto.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Kioto.

D�zień� 8.	 Zwiedzanie	 Kioto,	 historycznej	 stolicy	 Ja-
ponii,	miasta-skarbnicy	kultury	znanego	z ok.	trzech	
tysięcy	 świątyń,	 niezliczonych	 pałaców,	 ogrodów	
i warsztatów	rękodzieła.	Wizyta	w świątyni	Byodo-in	
będącej	oryginalnie	willą	wpływowego	rodu	Fujiwara	
i jednym	z nielicznych	zabytków	zachowanych	w ory-
ginalnej	 postaci	 od	 tysiąca	 lat.	 Zwiedzanie	 Pałacu	
i  Ogrodów	 Cesarskich	 -	 poznawanie	 życia	 dworu	
i źródeł	 japońskiej	estetyki.	Po	południu	zakupy	pa-
miątek	w Centrum	Rękodzieła.	Wieczorem	 rozsma-
kowywanie	się	w typowo	japońskich	deserach	z fa-
soli…	Nocleg	w Kioto.

D�zień�9.	Wyprawa	na	półwysep	Kii,	czyli	powrót	na	
idylliczną	japońską	prowincję.	Zwiedzanie	niezwykłe-
go	kompleksu	świątynnego	Koya-san,	bardzo	ważne-
go	ośrodka	buddyzmu	wpisanego	na	listę	UNESCO.	
Pięknie	położone	świątynie	z IX	w.	stanowią	do	dziś	
cel	pielgrzymek	milionów	pątników.	Oglądanie	m.in.	
Kongobu-ji,	gdzie	nadarzy	się	okazja	do	spróbowania	
tradycyjnego	poczęstunku	z zielonej	herbaty	i ciastek	
ryżowych.	Nocleg	w jednej	ze	świątyń	-	prawdziwie	
mistyczne	 przeżycie	 połączone	 z  obserwacją	 co-
dziennego	życia	mnichów.

D�zień�10.	Rano	spływ	łodziami	przez	najładniejszy	ka-
nion	Japonii,	Doro-kyo.	Po	południu	wyjazd	do	baj-
kowych	onsenów	w okolicy	Hongu	 i oddawanie	się	
typowo	japońskim	rozrywkom,	m.in.	gotowanie	jajek	
i warzyw	w wodach	termalnych.	

D�zień� 11.	 W  drodze	 powrotnej	 przez	 półwysep	 Kii	
przystanek	przy	kolejnych	cudach	natury:	Trzystop-
niowym	Klifie	Sandanpeki,	Cyplu	Tysiąca	Mat	Senjo-
jiki	i Wyspie	Pełni	Księżyca	Engetsuto.	To	tam	oszoło-
mieni	pięknem	widoków	zażywać	będziemy	ostatnich	
kąpieli	w gorących	źródłach.	Nocleg	w Osace.

D�zień� 12.	 Zwiedzanie	 Osaki,	 gwarnego,	 kupieckie-

go	miasta,	 które	 zasłynęło	 jako	 główny	 obok	Tokio	
ośrodek	 kultury	 mieszczańskiej	 między	 XVII	 a  XIX	
w.	Dziś	kusi	rozlicznymi	okazjami	do	spędzenia	sza-
lonego	wieczoru,	wspaniałą	kuchnią	oraz	okazałym	
zamkiem,	pamiątką	po	feudalnej	przeszłości.	Długim,	
pełnym	wrażeń	spacerem	po	Osace	pożegnamy	Ja-
ponię.

D�zień�13.	Rano	odlot	do	Polski	 i  przylot	wieczorem	
do	Warszawy.

JAPONIA�-�przyroda�i SPA

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 690 PLN

CENA: 
6�570�PLN�+�2�560�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 570 PLN + 2 310 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 250 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Tokio; Osaka - War-

szawa
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3* i 4*, 

pokoje 2-osobowe z łazienkami,
n oclegi w tradycyjnych ryokanach, 1 nocleg 
w świątyni (tzw. shukubo) - w specjalnie przysto-
sowanych pokojach

- wyżywienie: śniadania oraz 5 kolacji
- transport: shinkansen, metro, autokar
- opiekę pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 170 USD 
-  dopłata do pokoju 1-osobowych w hotelach 870 

USD

04.05 - 16.05.2015*
11.08 - 23.08.2015*

15.09 - 27.09.2015
04.10 - 16.10.2015

Tokio - Nikko - Ozega-hara - Hakone - Izu-hanto - Kioto - Kii-hanto - Osaka
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	
do	Tokio	przez	port	tranzytowy.

D�zień�2.	Przylot	do	Tokio.	Transfer	do	hotelu.	Za-
kwaterowanie,	 odpoczynek	 po	 podróży.	 Nocleg	
w Tokio.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Nozawa Onsen,	
najstarszego	 ośrodka	 narciarskiego	 w  Japonii,	
który	 zachował	 autentyczny	 japoński	 charakter,	
a  dodatkową	 atrakcją	 są	 tutaj	 gorące,	 mineral-
ne	 źródła	 pochodzenia	 wulkanicznego	 (onseny).	
Ciekawym	doświadczeniem	jest	 też	skorzystanie	
z jednej	z trzynastu	darmowych	łaźni	publicznych	
(sotoyu).	Nozawa	słynie	także	z ogama	–	gorących	
źródeł,	 które	 służą	 mieszkańcom	 do	 gotowania	
warzyw	czy	jajek.	Popołudniowa	jazda	na	nartach	
w ośrodku	Nozawa	Onsen.	Nocleg	w Nozawa	On-
sen.

D�zień�4.	Całodzienna	jazda	na	nartach	w ośrodku	
Nozawa	Onsen.	Miasteczko	Nozawa,	zamieszkałe	
przez	 ok	 5	 tys.	 osób,	 położone	 u  stóp	Kenashi-
-yama	 (1650m	n.p.m.)	zachowało	 rustykalny,	 tra-
dycyjny	 klimat	 dawnej	 Japonii.	 Resort	 oferuje	
ponad	50	km	tras	(36	zjazdów)	o wszystkich	stop-
niach	 zaawansowania,	 różnicę	 poziomu	 1,085m,	
297	 hektarów	 powierzchni	 zjazdowej	 oraz	 park	
terenowy	dla	snowboardzistów.

D�zień�5.	Całodzienna	jazda	na	nartach	w Nozawa	
Onsen.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Shiga Kogen.	
Shiga	 Kogen,	 największy	 ośrodek	 na	 wyspach,	
położony	 w  sercu	 Parku	 Narodowego	 Joshi-
netsu	 w  prefekturze	 Nagano,	 składa	 się	 z  21	
połączonych	 ze	 sobą	 gór,	 ponad	 70	 wyciągów,	
ciągnących	 się	 kilometrami	 narciarskich	 tras	
i urzekających	widoków.	Resort	ten	zajmuje	jedno	
z czołowych	miejsc	w rankingu	narciarzy	i snow-
boardzistów	 ze	 względu	 na	 najlepszej	 jakości	
puch.	Atrakcją	rejonu	Shiga	Kogen	są	gorące	źró-
dła�Jigokudani,	odwiedzane	zimową	porą	przez	
śnieżne	małpy,	które	w mineralnej	wodzie	pocho-
dzenia	wulkanicznego	uwielbiają	 się	wygrzewać.	
W  drodze	 do	 ośrodka	 narciarskiego	 oczywiście	
zajrzymy	do	Parku	Jigokudani,	aby	przyjrzeć	się	
zimowym	małpom	w kąpieli.	Po	południu	jazda	na	
nartach	w ośrodku	Shiga	Kogen,	gdzie	odbywały	
się	 zawody	 olimpijskie	 w  narciarstwie	 alpejskim	
podczas	 igrzysk	w Nagano’	98.	Nocleg	w Shiga	
Kogen.

D�zień�7-8.	Całodzienne	szusowanie	na	japońskich	
stokach	w Shiga	Kogen.	Noclegi	w Shiga	Kogen.

D�zień�9.	Śniadanie.	Wyjazd	do	Nagano.	Po	dro-
dze	 degustacja	 japońskiego	 wina	 ryżowego	 -	
sake.	Zwiedzanie	Nagano,	gospodarza	zimowych	
Igrzysk	Olimpijskich	w 1998.	Wizyta	w buddyjskiej	
świątyni	 Zenko-ji.	 Przejazd	 shinkansenem	 do	
Nary,	nocleg.

D�zień� 10.	 Zwiedzanie	 Nary,	 pierwszej	 stolicy	
Japonii.	 Wizyta	 w  buddyjskiej	 świątyni	 Todaiji	 –	
największa	 na	 świecie	 drewniana	 konstrukcja.	
Wewnątrz	 znajduje	 się	 ogromny	 brązowy	 posąg	
Buddy	(Daibitsu).	Spacer	po	Parku	Nara,	w którym	
żyje	ponad	1000	oswojonych	danieli.	Przejazd	do	
Kioto	-	zwiedzanie	niezwykłej	Fushimi	Inari,	Świą-
tyni	Tysiąca	Bram	Tori,	wizyta	w jednej	z najsłyn-
niejszych	 japońskich	 świątyń,	 wpisanej	 na	 listę	
Światowego	 Dziedzictwa	 UNESCO,	 buddyjskej	
Świątyni	Złotego	Pawilonu	Kinkakuji.	Po	południu	
wizyta	 w  świątyni	 Kiyomizu-dera,	 położonej	 na	
malowniczym	wzgórzu,	 jednej	z najpiękniejszych	
i  zarazem	 największej	 świątyni	 buddyjskiej	 z  VII	
wieku.	Prowadzi	do	niej	wąska	uliczka	ze	sklepika-
mi,	w których	można	nabyć	lokalne	pamiątki.	Ser-
ce	 świątyni	 znajduje	 się	 na	 drewnianym	 tarasie,	
z którego	rozciąga	się	przepiękny	widok	na	mia-

sto.	Wieczorem	przejazd	do	Hiroszimy,	nocleg.
D�zień� 11.	Wizyta	 w  Parku	 Pokoju,	 poświęconym	
ofiarom	 bomby	 atomowej	 oraz	 zwiedzanie	 mu-
zeum	przedstawiającego	historię	prac	nad	bom-
bą	 oraz	 jej	 wpływ	 na	 dzieje	 ludzkości.	 Przejazd	
promem	na	wyspę	Miyajima,	 nazywaną	 „wyspą	
świątyń”.	Zwiedzanie	wyjątkowej	świątyni	 Itsuku-
shima.	Otwarte	galerie	chramu,	największa	brama	
torii	(16	m)	stojąca	w wodzie.	Miyajima	uznawana	
jest	za	jedno	z najpiękniejszych	miejsc	w Japonii.	
Następnie	wizyta	w przepięknie	położonym	kom-
pleksie	 świątynnym	 Daishoin,	 gdzie	 podziwiać	
można	 wizerunki	 najważniejszych	 japońskich	
bóstw:	Kannon,	Jizo,	Siedmiu	Bogów	Szczęścia.	
Po	południu	przejazd	shinkansenem	do	Tokio.

D�zień�12.	Dzień	wolny	w Tokio	lub	opcjonalna	wy-
cieczka	do	Hakone	 (ok.	80	USD,	cena	obejmuje	
transport	wraz	z rejsem	po	wulkanicznym	jeziorze	
Ashi,	 tradycyjnym,	 japońskim	 statkiem	 z  wido-
kiem	na	górę	Fuji	(przy	sprzyjającej	pogodzie),	wi-
zytę	w Dolinie	Piekła	Owakudani,	gdzie	ze	szczelin	
skalnych	 wydobywają	 się	 gazy	 i  gorąca	 woda,	
której	 temperatura	sięga	95	stopni	C.	Powrót	na	
nocleg	do	Tokio).	Nocleg	w Tokio.	

D�zień�13.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	
do	Polski	i przylot	wieczorem	do	Warszawy.	

JAPONIA zimą – narty + zwiedzanie

TERMINY:
27.12 – 08.01.2015
15.02 – 27.02.2015

01.03 – 13.03.2015

CENA: 
5�690�PLN�+�1�980�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 690 PLN + 1 780 USD z kurs sprzedaży 
PeKaO SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 200 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Tokio - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 4* 

pokoje 2-osobowe z łazienkami oraz onsenach
-  wyżywienie: śniadania (w formie „szwedzkiego 

stołu”) 
- transport: shinkansen, metro, lokalne autobusy
-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na 

terenie Japonii
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 50 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 

580 USD
- opłata za sprzęt narciarski 40 USD/dzień/os



62 www.wyprawy.pl

D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Chopina	w Warszawie.	
Wylot	do	Ammanu	przez	jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Ammanu.	 Transfer	 do	 hote-
lu	 na	nocleg.	Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	Ammanu:	
śródmieście,	Teatr	Rzymski	a następnie	wjazd	na	
wzgórze	Cytadeli,	skąd	roztacza	się	wspaniała	pa-
norama	na	miasto.	Po	południu	wizyta	w Pałacu�
Ummajadów	z VII	w.n.e.	oraz	w Muzeum Arche-
ologicznym.	Nocleg	w Ammanie.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	przejazd	na	pustynię	i zwie-
dzanie	zamków pustynnych,	m.in.:	Azrak,	Al	Kha-
raneh,	Amra.	Następnie	wizyta	w Ajloun (Adżlun)	–	
fortecy	wybudowanej	w XII	wieku	przez	siostrzeńca	
Saladyna	na	rozpoczętych	przez	krzyżowców	mu-
rach.	Z jej	szczytu	przez	wieki	kontrolowano	szlaki	
komunikacyjne	 a  nocami	 wysyłano	 stąd	 sygnały	
świetlne	sięgające	od	Palmiry	aż	po	Kair.	Przejazd	
do	doskonale	zachowanych	ruin	antycznego	mia-
sta	Dżerasz	(starożytna	Gerasa,	jedno	z miast	De-
kapolu),	gdzie	zwiedzać	będziemy	unikalne	owalne	
forum,	 przespacerujemy	 się	 wzdłuż	 kolumnady	
Cardo	 Maximus	 do	 nimfeum,	 odwiedzimy	 świą-
tynię	 patronki	 miasta	 -	 Artemizy	 oraz	 doskonale	
zachowany	 teatr.	 Powrót	 do	 Ammanu	 na	 kolację	
i nocleg.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	przejazd	z Ammnu	do	Ma-
daby	 nazywanej	 miastem	 mozaik	 ze	 wspaniałą	
mozaiką	bizantyjską	przedstawiającą	Ziemię	Świę-
tą	w VI	wieku	n.e.	Następnie	wizyat	 na	pobliskiej	
Górze Nebo,	skąd	Mojżesz	oglądał	Ziemię	Obie-
caną,	do	której	nie	dane	mu	było	wejść.	Przejazd	
do	gorących	źródłach	–	ma’in	a następnie	powrót	
do	Ammanu	na	kolację	i nocleg.

D�zień� 5.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Sanktuarium 
Lota	–	jednego	z najbardziej	znaczących	znalezisk	
archeologicznych	w Jordanii.	Następnie	wizyta	nad	
Morzem Martwym,	gdzie	na	jednej	z plaż	będzie	

można	 zażyć	 kąpieli	 zdrowotnej	 oraz	 do-

świadczyć	zabiegu	błotnego.	Po	południu	wyjazd	
do	Al-Karak –	potężnego,	trzypoziomowego	fortu	
krzyżowców,	 wznoszącego	 się	 na	 wysokich	 ska-
łach,	skąd	roztacza	się	widok	na	południową	dolinę	
Morza	Martwego.	Przejazd	na	nocleg	do	Petry.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Petry	 (dla	chęt-
nych	 fakultatywnie	 przejażdżka	 konna	 lub	 brycz-
ką).	 Przejście	 (lub	 przejazd)	 przez	 stromościenny	
kanion	 Siq,	 prowadzący	 do	 niesamowitej	 urody,	
tajemniczego	 i  dobrze	 zachowanego	 Różowego	
Miasta,	 którego	 widok	 przyprawia	 o  mocniejsze	
bicie	serca.	W legendarnej	Petrze	zobaczyć	można	
wiele	wspaniałych	zabytków,	jak	np.	tzw.	skarbiec 
faraona�Al�Chaznę,�rzymski�teatr�oraz�królew-
skie grobowce	 wykute	 w  różowym	 piaskowcu.	
Naprzemienne	 zwiedzanie	 i  sesje	 fotograficzne	
tych	wspaniałych	budowli.	Następnie	przejazd	do	
Wadi Ramm	 (Rum)	 –	 największego	 i  najbardziej	
zróżnicowanego	 obszaru	 pustynnego	 w  Jordanii.	
Czarne	 beduińskie	 namioty	 są	 tutaj	 nadal	 domo-
stwami	dla	mieszkańców	tej	pustyni.	Dla	turystów	
zjedzenie	posiłku	albo	chociaż	wypicie	specjalnie	
przyrządzonej	 przez	 Beduinów	 herbaty	 czy	 kawy	
w  otoczeniu	 pięknych	 majestatycznych	 skał	 wy-
rastających	 z ogromnych	połaci	 różnokolorowych	
piaszczystych	wydm	stanowi	niezapomniane	prze-
życie.	 Doswiadczamy	 tu	 prawdziwej	 pustyni	 po-
dróżując	odkrytymi	jeepami	poprzez	jej	zakamarki.	
Nocleg	w obozie	turystycznym	na	pustyni.

D�zień�7.�Od	rana	2	–	godzinne	jeep	safari	po	pusty-
ni.	Przejazd	do	Akaby,	 krótkie	 zwiedzanie	miasta	
a  następnie	 odpoczynek	 w  Akabie.	 Piaszczyste	
plaże	 i  rafy	 koralowe	 Morza	 Czerwonego	 przy-
noszą	 wytchnienie	 po	 pustynnych	 i  górzystych	
pejzażach	 Jordanii.	 Nad	 plażami	 majestatycznie	
wznoszą	się	najwyższe	wzniesienia	Jordani	–	Góry	
Edom.	Nocleg	w Akabie.	

D�zień�8.	Czas	wolny,	ostatnie	łapanie	promieni	slo-
necznych	na	plaży.	Po	południu	powrót	do	Amma-

nu	na	kolacje	i nocleg.	
D�zień�9.	Wcześnie	rano	wyjazd	na	lotnisko	w Am-
manie	 skąd	 wylecimy	 do	 Warszawy	 przez	 jeden	
z  europejskich	 portów	 tranzytowych.	 Lądowanie	
na	lotnisku	Chopina	w Warszawie.

JORDANIA

TERMINY:
26.04 - 04.05.2015
17.05 - 25.05.2015

18.10 - 26.10.2015
08.11 - 16.11.2015

CENA: 
3�270�PLN�+�750�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 3 270 PLN + 750 USD z kurs sprzedaży 
PKO S.A. płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa – Amman - 

Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3***, 1 nocleg w ba-

zie turystycznej na pustyni 
-  transport i transfery klimatyzowanym busem/

autobusem, przejazd jeepami po pustyni
-  2-godzinną przejażdżkę jeepami po pustyni
-  opiekę lokalnego przewodnika
-  wyżywienie: 2 posiłki dziennie (śniadania i kola-

cje)
-  polskojęzyczny pilot – przewodnik
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu: 60 USD
- wiza jordańska: 45 USD
- napiwki: 40 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 150 USD
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	z Warszawy	przez	jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych	do	Yaounde	(stolicy	Kamerunu).	Po	
przylocie	 próba	 odnalezienia	 się	 w  nowej	 rzeczy-
wistości.	Kolacja	i zasłużony	odpoczynek	w hotelu.	
Nocleg.

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta:	 Kame-
ruńskie	Muzeum	Sztuki	(	w benedyktyńskim	klasz-
torze),	Katedra	Nvolye,	największy	bazar	w stolicy	
przebogaty	w swym	asortymencie,	zakup	czarne-
go	kamienia	przeciw	wężom,	wyjątkowych	masek,	
dzid,	 figur	 itp.	 Po	 drodze	mijamy	 pomnik	 Charle-
sa	Atangana.	Około	południa	 transfer	na	 lotnisko.	
Przelot	do	Marua.	Po	przylocie	wizyta	na	lokalnym	
targu	oraz	odwiedziny	w sklepie	z wyrobami	lokal-

nych	 rzemieślników.	 Przejazd	 do	 hotelu.	 Kolacja.	
Nocleg

D�zień� 3.	 Wyjazd	 do	 Rhumsiki.	 Najpierw	 jednak	
przejazd,	a następnie	godzinny	trekking	do	niewiel-
kiej	położonej	w górach	wioski	Oudjilla.	Zwiedzanie	
części	 domostwa	należącego	do	 leciwego	wodza	
(który	nie	zawsze	ma	kaprys	spotkać	się	z turysta-
mi),	a który	ma	50	żon	i 115	potomków	płci	obojga…	
Możliwość	pogłaskania	najmłodszych	i pogawędki	
ze	starszymi	z synów.	Oglądanie	tradycyjnych	tań-
ców	w wykonaniu	żon	wodza.	Powrót	do	autokaru.	
Przejazd	przez	malownicze	pasmo	Gór	Koza	zaska-
kujących	 swoimi	widokami.	 Przystanek	w Mokolo	
niewielkim	miasteczku	 położonym	 u  podnóża	 gór	
Mandara.	Wizyta	 na	 lokalnym	 targowisku.	 Konty-
nuowanie	podróży	do	Rhumsiki.	Po	przyjeździe	za-
kwaterowanie.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień� 4.	 Pobudka	 i  śniadanie.	 Spacer	 po	wiosce,	
odwiedzimy	warsztat	garncarski,	tkacki	oraz	wróż-
bitę.	 Przejazd	w  kierunku	miasteczka	Garoua.	 Po	
drodze	mijamy	malownicze	wioski.	Przyjazd	do	Ga-
roua.	Na	koniec	dnia	podziwianie	zachodu	słońca.	
kolacja	i nocleg.

D�zień�5.	Wczesne	śniadanie.	Przejazd	do	Wangai.	
Trekking	do	górskiej	wioski	ludu	Komas	zamieszku-
jącego	najbardziej	 zapomniany	przez	Boga	 i  ludzi	
region	 Atlantika.	 Wieczorem	 pokaz	 tradycyjnego	
tańca	 Komas	 w  wykonaniu	 bosonogich	 tancerzy	
i tancerek	przy	ogłuszającym	biciu	w bębny	i tam-
tamy.	Podrygiwania	w wyjątkowo	trudnym	dla	Eu-
ropejczyka	 rytmie.	 Próba	 dokładnego	 obmycia	
omdlałego	ciała	w potoku.	Nocleg	pod	czarnym	jak	
heban	niebem	Afryki	w namiotach.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	pożegnanie	z mieszkańcami	
ludu	Komas	i powrót	do	Wangai	przez	savanne	po-
śród	leżących	tu	i tam	wiosek	na	trasie.	Obserwa-
cja	 życia	mieszkańców.	 Sesja	 zdjęciowa.	 Kolacja.	
Nasłuchiwanie	odgłosów	dżungli.	Nocleg	w namio-
tach.	

D�zień�7.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Ngaoundere.	Osta-
nia	 możliwość	 podglądania	 życia	 mieszkańców	
Kamerunu	Północnego.	Wieczorem	po	przyjeździe	
wyruszamy	w nocną	podróż	pociągiem	gnającym	
do	 stolicy	 Kamerunu	 -	 Yaounde.	 Obiadokolacja	
w pociągu	w towarzystwie	innych	podróżników.

D�zień� 8.	 Poranny	 przyjazd	 do	 stolicy	 Kamerunu	 -	
Yaounde.	 Po	 przyjeździe	 zakwaterowanie.	 Czas	
wolny	na	zakupy.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 9.	 Przejazd	 do	 Bafoussam	 z  przystankiem	
w wiosce	Bandjoun,	wizyta	w domu	wodza.	Kon-
tynuacja	 podróży.	 Po	 przyjeździe	 do	 Bafoussam	
wizyta	w muzeum-	pałacu	sułtana	oraz	w sklepie	
z wyrobami	 lokalnych	rzemieślników.	Obiad	i noc-

leg	w hotelu	w Bafoussam.
D�zień�10.	Po	śniadaniu	przejazd	nad	jezioro	Baleng.	
Kontynuacja	podróży	do	Foumban,	po	drodze	od-
wiedziny	na	lokalnym	targowisku.	Zakwaterowanie	
w hotelu.	Wizyta	w pałacu	sułtana	 i  lokalnym	mu-
zeum	oraz	pracowni	rzemieślników	lokalnego	ręko-
dzieła.	Kolacja	i nocleg.

D�zieN� 11.	 Po	 śniadaniu	 wyruszamy	 w  kierunku	
Dschang,	gdzie	po	drodze	przystaniemy	przy	pięk-
nych	 wodospadach	 w  Metche.	 Kontynuowanie	
podróży.	Po	przyjeździe	do	Dschang	krótkie	zwie-
dzanie	miasta:	Uniwersytet,	stoiska	z miejscowymi	
wyrobami.	Dzięki	swojemu	atrakcyjnemu	położeniu	
miasto	to	stało	się	ośrodkiem	turystyki	górskiej.	Za-
kwaterowanie	w hotelu	i nocleg.

D�zień�12.	Śniadanie	i przygotowanie	na	wyjazd	do	
Limbe.	 Po	 drodze	 podziwianie	 wodospadu,	 gdzie	
kręcony	był	słynny	film	Greystoke	Legenda	Tarza-
na.	Wizyta	na	plantacji	bananów.	Przyjazd	do	Limbe	
i czas	na	odpoczynek,	relaks	-	plażowanie,	pływa-
nie.	Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Ogrodu	Bota-
nicznego	Limbe,	który	założono	w pobliżu	wulkanu	
Mt.	Cameroon.	Odwiedziny	w centrum	 tropikalnej	
roślinności	 i  centrum	 ochrony	 rzadkich	 gatunków	
zwierząt	 takich	 na	 przykład	 jak	 goryle.	 Przyjazd	
nadmorską	 droga	 z  pięknymi	 widokami	 do	 Kiribi.	
Zakwaterowanie	 w  hotelu,	 czas	 wolny	 na	 relaks.	
Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�14.�Coś,	co	zawsze	podoba	się	mężczyznom	
i przeraża	kobiety.	Przepłynięcie	rzeką	Lobe	pełną	
krokodyli	(i nie	tylko)	do	plemienia	Pigmejów…	Wi-
zyta	w wiosce.	Oglądanie	pokazów	tańców.	Brata-
nie	 się	 na	 różne	 sposoby	 z  rosłymi	 dżentelmena-
mi…,	rozdawanie	prezentów	na	prawo	i lewo	pilnie	
bacząc,	aby	dzielić	sprawiedliwie.	Uwaga	-	Pigmeje,	
którzy	uznają,	że	dostali	zbyt	mało	prezentów	mogą	
się	 bardzo	 gniewać	 na	 „Biały	 Człowiek”,	 a  nawet	
wpaść	 we	 wściekłość,	 a  wtedy	 biada	 każdemu,	
kto	 znajdzie	 się	w polu	 rażenia	 ich	dzid…	Powrót	
do	Kribi	 i wyjazd	do	widocznych	 już	z daleka	wo-
dospadów	 Lobe	 połyskujących	 wśród	 mrocznej	
roślinności.	Niezwykle	relaksujące	kąpiele	pod	wo-
dami	wodospadu	lub	też	moczenie	nóg	i medytacje	
z wodospadami	w  tle.	Leżenie	bez	 tchu	 i pamięci	
w scenerii	chowającego	się	za	horyzont	słońca	lub	
też	 zapalczywa	 walka	 z  napierającą	 na	 pierś	 falą	
oceanu.	Powrót	do	hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�15.	Pobudka.	Przejazd	do	Douala	-	centrum	
ekonomicznego	 Kamerunu,	 zwiedzanie	 miasta,	
posiłek	i transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	przez	
jeden	z europejskich	portów	lotniczych.	

D�zień�16.	Przylot	do	Warszawy.	

KAmeRUN�wyprawa do Pigmejów i nie tylko...

TERMINY:

CENA: 

7�980�PLN�+�1�760�eUR�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 980 PLN płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
III rata: 1 760 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie: Warszawa - Yaounde, 

Douala - Warszawa; Yaounde - Marua 
-  przejazd pociągiem na trasie: Ngaoundere - 

Yaounde
-  noclegi w hotelach 2**/3*** w Yaounde, Marua, 

Bafoussam, Foumban, Limbe, Kribi; w namiotach 
podczas trekkingu do Plemienia Koma i w Wan-
gai; w hotelach turystycznych w Rhumsiki 

-  śniadania i kolacje na całej trasie
-  transport autokar/minibus
-  opiekę polskiego pilota-przewodnika na całej 

trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za wizę do Kamerunu (80 EUR)
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu do parku: 

90 EUR
-  dopłaty za fotografowanie i filmowanie     
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 700 EUR 

UWAGA:�wymagane�szczepienie�przeciw�
żółtej�febrze�oraz�polio.

14.02 - 01.03.2015 09.11 - 24.11.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Calgary	z jedną	lub	dwoma	przesiadkami.	Transfer	do	
hotelu,	zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień� 2.	 Wyjazd	 do  Drumheller.	 Zwiedzanie	 Royal	
Tyrrell	Museum:	szkielety	dinozaurów	i tysiące	innych	
skamieniałości.	 Podziwianie	 fantazyjnych	 formacji	
piaskowców	tworzonych	przez	naturę	ponad	600	mln	
lat	w dolinie	rzeki	Red	Deer.	Przejazd	do Horseshoe	
Canyon	 -	 podziwianie	 podobnie	 księżycowego	 kra-
jobrazu.	Przejazd	do Elk	 Island	National	Park, gdzie	
przybyszów	wita	 już	 zupełnie	 inna	 sceneria-	 bizony,	
łosie,	jelenie	wapiti.	Przyjazd	do Edmonton.	Nocleg.

D�zień�3.	Zwiedzanie	Edmonton:	spacer	po	parku	przy	
Parlamencie	 Alberty,	 przejazd	 przez	 nowoczesne	
centrum	i Churchill	Plaza,	wizyta	w niezwykłym	cen-
trum	 handlowym.	 Przejazd	 do	 Małego	 Jeziora	 Nie-
wolniczego,	możliwość	kąpieli.	W Peace	River	postój	
nad	rzeką	przy	pomniku	poszukiwacza	złota	i przygód	
Henry	Fullera.	Nocleg	w Peace	River.

D�zień�4.�Przejazd	przez	słabo	zaludniony	obszar	Al-
berty	do	granicy	 z Northwest	Territories.	Granicę	 tę	
wyznacza	 60	 równoleżnik.	 Pamiątkowe	 zdjęcia,	 wi-
zyta	 w  nowoczesnym	 Centrum	 Informacyjnym.	 Od	
tego	miejsca	 rozpoczyna	 się	 już	 prawdziwa	północ.	
Przejazd	do	2	wodospadów,	świętego	miejsca	dla	In-
dian	Dene	- Twin	Falls	Gorge	(Louise	and	Alexandra	
Falls)	 na	rzece	Hay	River.	Przejazd	do Wood	Buffalo	
National	Park	-	największego	parku	Kanady	 i  jedne-
go	 z  największych	 na	 świecie,	 wpisanego	 na	 Listę	
Światowego	 Dziedzictwa	 UNESCO.	 Długi	 przejazd	
przez	park	do	Fort	Smith.	Spacer	po Słonej	Równinie.	
W Fort	Smith	podjazd	na	punkt	widokowy	na	słynne	
progi	wodne	na	rzece	Slave	z bytującymi	tam	bardzo	
często	białymi	pelikanami.	Nocleg.

D�zień�5.	Przejazd	powrotny	przez	Wood	Buffalo	Na-
tional	Park.	Po	drodze	możliwość	 spotkania	dużych	
stad	bizonów,	czarnych	niedźwiedzi,	łosi	oraz	innych	
zwierząt.	W miasteczku	Hay	River	zobaczymy	po	raz	
pierwszy	 Wielkie	 Jezioro	 Niewolnicze.	 Przejazd	 do	
wodospadu Lady	Evelyn na	rzece	Kakisa.	Przeprawa	
ponad	 kilometrowej	 długości	 nowym	mostem	 Deh-
-Cho	nad	potężną	 rzeką Mackenzie	River.	Następny	
etap	podróży	to	stolica	regionu	-	Yellowknife.	Nocleg.

D�zień� 6.	 Dzień	 odpoczynku	 po	 intensywnej	 jeździe	
przez	kanadyjskie	bezdroża.	Zwiedzanie	malowniczo	
położonego	miasta	Yellowknife	i jego	okolic:	budynek	
terytorialnego	 parlamentu	 w  kształcie	 igloo,	 Stare	
Miasto	na	wybrzeżu	klifowym,	Pomnik	Lotników,	wy-
stawa	 poświęcona	 wydobyciu	 diamentów.	 Odwie-
dziny	 w  sklepach	 ze	 sztuką	 i  rękodziełem	 ludności	
tubylczej.	Fakultatywnie	wyjazd	za	miasto	w okolice	
krystalicznie	 czystych	 jezior,	 trekking	 wśród	 niskiej	
roślinności	i po	skałach	Tarczy	Kanadyjskiej	z panora-

micznymi	widokami	na	bezkresne	przestrze-

nie	 dzikiej	 Kanady.	W miarę	możliwości	można	wy-
pożyczyć	kajaki	albo	canoe	i popływać	po	zatokach	
ogromnego	 jeziora	bądź	po	wewnętrznych	 jeziorach	
Yellowknife.	Można	także	wynająć	rowery	i zrobić	wy-
cieczkę	 po	 atrakcyjnych	 okolicach	 Yellowknife.	 Bar-
dzo	 interesujące	są	 też	bary,	gdzie	 jest	sposobność	
poznania	wyjątkowo	ciekawych	obieżyświatów.	Noc-
leg	w Yellowknife.

D�zień�7.	Wyjazd	w kierunku	Fort	Simpson.	Przejazd	
przez	 indiańskie	 osiedle	 Rae	 (Behchoko),	 najwięk-
sze	 skupisko	 Indian	 w  tym	 regionie.	 Postój	 w  Fort	
Providence.	 Przejazd	 przez	 niezamieszkałe	 tereny	
dziewiczej	 przyrody.	 Jedynymi	 mieszkańcami	 są	
dzikie	 zwierzęta.	 Prawdziwa	 puszcza,	 rzeki,	 jeziora,	
wodospady.	Przejazd	do	groźnego	wodospadu Sam-
baa	Deh	Falls oraz	przeprawa	promem	przez	potęż-
ną  Liard	 River.	W  Fort  Simpson  odwiedziny	 ołtarza	
gdzie	odprawiał	 msze	święte	papież	Jan	Paweł	II	(przy	
zbiegu	2	potężnych	rzek	Mackenzie	i Liard	River).	Wi-
zyta	w Centrum	Informacyjnym	-	pamiątki	po	Wielkim	
Polaku	 oraz	 wystawa	 obrazująca	 życie	 na	 Północy.	
Kontemplacja	 zachodu	 słońca.	 Nocleg	 w  mającym	
posmak	końca	świata	Fort	Simpson.

D�zień� 8.	 Rano	 spacery	 po	 okolicy	 lub	 fakultatywnie	
lot	awionetką	do	Nahanni	National	Park.	Podczas	lotu	
niezapomniane	widoki	na	potężny	masyw	Mackenzie	
Mt.,	dzikie	zwierzęta	(m.in.	owce	Dalla),	kilometrowej	
głębokości	 kanion	 rzeki	Nahanni,	 tzw.	wrota	piekieł,	
mały	Grand	Canyon	(uderzające	podobieństwo	i roz-
miar),	 górskie	 jeziora,	 dzikie	 rzeki	 oraz	wiele	 innych	
atrakcji.	Rzeka South	Nahanni  zaliczana	do	najdzik-
szych	rzek	świata,	jest	wpisana	na	Listę	Światowego	
Dziedzictwa	UNESCO.	W parku	podziwianie	potężne-
go	 wodospadu  Virginia	 Falls,	 dwukrotnie	 wyższego	
od	Niagary.	Wyjazd	w kierunku kolejnej	prowincji	-	Bri-
tish	Columbia.	Po	drodze	zwiedzanie Fort Liard, gdzie	
zakupić	 można	 wysokiej	 klasy	 autentyczne	 wyroby	
tubylczej	ludności.	Nocleg	w Fort	Nelson.

D�zień� 9.	 Całodniowy	 przejazd	 słynną	 Alaska	 High-
way	na	południe.	W Dawson	Creek	zwiedzanie:	Ra-
ilway	 Station	 Museum,	 Art	 Gallery	 mieszcząca	 się	
w starym,	dużym	elewatorze	zbożowym.	Sesja	foto-
graficzna	przy	Mile	O Post,	Stone	Cain	Marker,	czyli	
w miejscach,	które	wyznaczają	początek	autostrady	
alaskańskiej.	Kontynuujemy	podróż	przez	Grand	Pra-
ire	i wkraczamy	na	tereny	Gór	Skalistych.	Przyjazd	do	
Grand	Cache	w Albercie	na	nocleg.

D�zień�10.	Wyjazd	w kierunku	Jasper.	Wjeżdżamy	ma-
lowniczą	górską	drogą	do	Parku	Narodowego	Jasper.	
Przejazd	w kierunku	Maligne	Lake,	według	znawców	
jednego	z najpiękniejszych	górskich	jezior	świata.	Po	
drodze	 zwiedzanie	 niesamowitego  Maligne	 Canyon	
-	chwila	zadumy	nad	potęgą	natury...	Postój	nad	ta-
jemniczym Medicine	Lake.	Po	przybyciu	do Maligne	

Lake  ponad	 20	 kilometrowa	wycieczka	 statkiem	 do	
ikony	kanadyjskich	Gór	Skalistych	 Spirit Island	-	uro-
czej	wysepki,	otoczonej	wiankiem	ośnieżonych	szczy-
tów.	Nocleg	w jednym	z najładniejszych	kurortów	Ka-
nady	-	Jasper.

D�zień�11.	Dzień	zaczynamy	od	postojów	fotograficz-
nych	 nad	 urokliwymi	 jeziorami	 Pyramid	 i  Patrycia	
Lake.	 Następnie	 wjazd	 gondolą	 na	 szczyt	 Whistler	
(słynący	ze	świstaków	i małych	gryzoni	pika)	na	wyso-
kość	powyżej	2200	m.	Podziwianie	przepastnej	pano-
ramy.	Dalej	przejazd	jedną	z najbardziej	malowniczych	
tras	świata	„drogą	lodowców”	-	Icefield	Parkway.	Fa-
kultatywnie	możliwość	wycieczki	wielkimi	pojazdami	
na	 lodowiec	Athabasca.	Po	drodze	podziwianie	wo-
dospadów,	mijanie	 rozlicznych	 jezior	 i  rwących	 rzek	
oraz	niezapomniany	widok	na	turkusowe	jezioro Peyto	
Lake.	Wjazd	do	Yoho	National	Park.	Podziwianie	dru-
giego	co	do	wielkości	wodospad	Kanady	- Takakkaw	
Falls	-	ok.400	m.	Nocleg	w Golden	lub	Louise	Lake.

D�zień�12.	Wyjazd	na	zwiedzanie	luksusowego	hotelu	
usytuowanego	nad	brzegiem	jeziora	-	Chateau	Lake	
Louise,	 czas	 na	 kawę.	 Podziwianie	 panoramy	 z  lo-
dowcem	Wiktorii	w tle.	Przejazd	nad	perłę	Gór	Ska-
listych	 -	Moraine	 Lake.	Następnie	 podróż	 do	Banff.	
Wjazd	gondolą	na	wysokość	powyżej	2000	m.	-	nie-
zapomniana	panorama	miasta	 i potężnych Gór	Ska-
listych.	Zwiedzanie	słynnych	ogrodów	kaskadowych,	
muzeum	Indian	preriowych	Luxton	Museum,	słynne-
go	Spring	Hotel.	Czas	wolny	na	chłonięcie	niepowta-
rzalnej	 atmosfery	 Banff,	 dokąd	 przybywają	 turyści	
z całego	świata.	Nocleg	w Canmore	lub	Calgary.	

D�zień� 13.	 Wyjazd	 w  kierunku	 Calgary.	 Odwiedziny	
w miejscu,	gdzie	odbywała	się	część	Zimowej	Olim-
piady	 Calgary	 1988.	 Zwiedzanie  Calgary	 -	 spacer	
urokliwą	Stephen	Avenue	w  downtown,	 oddychanie	
atmosferą	 preriowego	 rodeo	 „Calgary	 Stampede”.	
Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.

D�zień�14.	Przylot	do	 jednego	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lą-
dowanie	na	lotnisku	Okęcie.

TERMINY:

CENA: 
8�960�PLN�+�1�980�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 8 960 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 980 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Calgary, 

Calgary - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*, w interiorze 2* (zawsze 

czysto i schludnie), pokoje 2-os z łazienkami
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  transport: mikrobus
-  opłaty za lokalnych przewodników
-  opieka polskiego pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 

190 USD
-  opłaty lotniskowe: 30 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)

-  dopłata do pok. 1-osobowego 750 USD

UWAGA:�kameralne�grupy,�maksymalnie�
10 osób

15.06. - 28.06.2015
20.07. - 02.08.2015

10.08. - 23.08.2015
24.08. - 06.09.2015

KANADA - cuda dzikiej przyrody Terytoriów Północno-Zachodnich oraz Gór Skalistych
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Przelot	do	Halifax	na	Nowej	Szkocji	przez	 jeden	 lub	
dwa	porty	tranzytowe.	Przylot	w godzinach	wieczor-
nych,	transfer	do	hotelu,	nocleg.	

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 południowym	 wy-
brzeżem	Nowej	Szkocji.	Wizyta	w wiosce	Sherbrooke	
dokładnie	 odzwierciedlającej	 życie	 osadników	 przy-
bywających	na	 te	obszary	w XIX	wieku.	Wkraczamy	

na	 tereny	wyspy	 Cap-Breton.	 Rozpoczęcie	 przejaz-
du	przez	 jedną	z najsłynniejszych	dróg	widokowych	
w  Kanadzie	 -	 Cabot	 Trail.	 Nocleg	 w  małej	 osadzie	
Cheticamp	zamieszkiwanej	przez	mniejszość	akadyj-
ską	 -	 potomków	 francuskich	 osadników.	Możliwość	
orzeźwiającej	kąpieli	w Zatoce	św.	Wawrzyńca.	

D�zień� 3.	 Po	 śniadaniu	 kontynuujemy	 naszą	 podróż	
szlakiem	 Cabota	 przez	 tereny	 Parku	 Narodowego	
Cape	Breton	Highlands.	Przepiękne	widoki	na	atlan-
tyckie	klify	i wzburzone	fale	oceanu.	Kontakt	z praw-
dziwą,	dziką	kanadyjską	przyrodą.	Następnie	przejazd	
do	Louisbourga,	gdzie	znajduje	się	największa	wybu-
dowana	 forteca	w  Ameryce	 Północnej.	 Przejazd	 do	
Sydney.	Nocleg.	

D�zień�4.	Po	śniadaniu	transfer	na	przystań	promową.	
Około	 południa	 wypłynięcie	 promem	 przez	 Cieśni-
nę	 Cabota	 na	 przepiękną	 kanadyjską	 wyspę	 Nową	
Fundlandię.	Przypłynięcie	do	Port	aux	Basques	oko-
ło	godz.	18.	Przejazd	przez	dziewicze	 tereny	wyspy.	
Nocleg	w Corner	Brook.	

D�zień�5.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Parku	Narodowego	
Gros	Morne,	wpisanego	na	światową	listę	UNESCO.	
Wycieczka	stateczkiem	wśród	majestatycznych	klifów	
po	parkowym	jeziorze	Western	Brook	Pond.	Zachwyt	
nad	potęgą	przyrody.	Przejazd	„drogą	Wikingów”	do	
archeologicznego	Port	au	Choix	i dalej	na	cypel	pół-
wyspu	aż	do	St	Anthony.	Nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	wyruszamy	w 2,5	godzinny	rejs	
po	Atlantyku	w celu	wypatrywania	ogromnych	gór	lo-
dowych	(zazwyczaj	do	końca	lipca).	Spróbujemy	też	
wypatrzyć	największe	ssaki	żyjące	na	naszej	planecie	
-	wieloryby.	Pełni	wrażeń	wracamy	na	ląd	i  jedziemy	
na	północ	do	L’Anse	aux	Meadows	-	miejsca,	do	któ-
rego	przybyli	Wikingowie	na	długo	przed	Kolumbem.	
Przejazd	 do	St.  Barbe,	 gdzie	 czeka	 na	 nas	 dwugo-
dzinna	przeprawa	promowa	do	małej	osady	Blanc	Sa-
blon	leżącej	w prowincji	Quebec.	Stąd	krótki	przejazd	
na	stronę	labradorską.	Nocleg	w L’Anse-au-Claire.

D�zień� 7.	 Pora	 na	 odkrywanie	 dzikiego	 Labradoru.	
Przejazd	przez	nieskończone	przestrzenie	półwyspu	
do	Mary’s	Harbour.	 Tam	wsiadamy	na	 statek,	 który	
przetransportuje	 nas	 do	 byłej	 stacji	 rybackiej	 Battle	
Harbour,	 gdzie	 będziemy	 mieli	 szansę	 odtworzenia	
fascynującego	życia	 jakie	prowadzili	pierwsi	osadni-
cy	 na	 Labradorze.	 Poznawanie	 życia	 osady,	 historii	
łowienia	 dorsza	 oraz	 degustacja	 miejscowych	 spe-
cjałów.	Nocleg	w historycznych	zabudowaniach	stacji	
wielorybniczej,	co	daje	nam	możliwość	cofnięcia	się	
w czasie	o co	najmniej	100	lat.	

D�zień�8.	Powrót	na	stały	ląd	Labradoru.	Przejazd	do	
starej	stacji	wielorybniczej	Red	Bay,	założonej	przez	
baskijskich	 rybaków.	 Przeprawa	 promem	 na	 Nową	
Fundlandię	i kontynuacja	przejazdu	wybrzeżem	aż	do	
miejsca	dzisiejszego	noclegu	w Deer	Lake.

D�zień�9.	Kontynuacja	przejazd	przez	wyspę.	Przejazd	
przez	Gander,	gdzie	mieści	się	jedno	z największych	
na	świecie	lotnisk,	niegdyś	ważne	miejsce	na	przerwę	

w lotach	transatlantyckich.	Zwiedzamy	Park	Narodo-
wy	Terra	Nova	z jego	przejrzystymi	jeziorami	i gęstymi	
lasami.	 Po	 drodze	 przerwy	 na	 zdjęcia	 i  podziwianie	
pięknej	prowincji.	Dojazd	do	głównego	miasta	Nowej	
Fundlandii	-	St.	John’s.	Nocleg.

D�zień�10.	Zwiedzanie	miasta	St.	John’s	wraz	z punk-
tem	widokowym	Signal	Hill	oraz	wizyta	na	Cape	Spe-
ar,	najbardziej	wysuniętym	na	wschód	punkcie	konty-
nentu	północnoamerykańskiego.	Przejazd	do	Witless	
Bay.	Wycieczka	statkiem	wokół	kilku	wysepek	stano-
wiących	rezerwat	ptaków.	Jest	to	doskonałe	miejsce	
do	obserwacji	tysięcy	ptaków	morskich	(ogromna	po-
pulacja	maskonurów,	mew,	 nurzyków	 i  nawałników)	
oraz	wielorybów,	które	w spokojnych	wodach	zatoki	
wychowują	swoje	potomstwo.	Po	 rejsie	przejazd	do	
miejscowości	Argentia.	Późnym	popołudniem	wjazd	
na	prom.	Zakwaterowanie	w kajutach	i kilkunastogo-
dzinny	rejs	promem	po	Oceanie	Atlantyckim	do	North	
Sydney.	Nocleg	na	promie.

D�zień�11.	Rano	przypłynięcie	do	North	Sydney	-	po-
wrót	na	Nową	Szkocję,	przejazd	przez	jej	tereny	i ko-
lejna	(tym	razem	bardzo	krótka)	przeprawa	promowa	
na	 najmniejszą	 z  kanadyjskich	 prowincji	 -	 Wyspę	
Księcia	Edwarda.	Przyjazd	do	stolicy	wyspy	Charlot-
tetown	-	kolebki	kanadyjskiej	państwowości.	Spacer	
po	mieście.	Nocleg.	

D zień�12.	Dzisiejszy	dzień	w bardziej	spokojnym	tem-
pie.	 Przejazd	 do	 słynącego	 z  piaszczystych	 wydm	
Parku	 Narodowego	 Prince	 Edward	 Island.	 W  razie	
sprzyjającej	 aury	 odpoczynek	 na	 przepięknych	 pla-
żach.	 Wizyta	 w  Cavendish	 w  „Green	 Gables”,	 czyli	
posiadłości,	która	był	pierwowzorem	do	przygód	„Ani	
z Zielonego	Wzgórza”.	Podziwianie	sielankowych	kra-
jobrazów	 wyspy.	 Popołudniu	 możliwość	 kulinarnej	
uczty	 -	 homary,	małże,	 dorsze,	 doskonałe	 kanadyj-
skie	białe	wina.	Opuszczamy	Wyspę	Księcia	Edwarda	
przez	cud	inżynieryjny	-	13	kilometrowy	Most	Konfe-
deracji.	Wjazd	na	terytoria	kolejnej	prowincji	kanadyj-
skiej	-	Nowego	Brunszwiku.	Nocleg	w Moncton.	

D�zień�13.	Przejazd	nad	zatokę	do	Parku	Narodowego	
Fundy.	Park	słynie	z niezwykle	malowniczej	linii	brze-
gowej,	 którą	 cechuje	 bardzo	 duża	 różnica	 pływów	
morskich	 dochodząca	 do	 18	 metrów!	 Wizyta	 przy	
Hopewell	Rocks,	skałkach	na	których	najlepiej	można	
zrozumieć	fenomen	przypływów	i odpływów.	Powrót	
na	terytoria	Nowej	Szkocji.	Nocleg	w Halifax.

D�zień�14.	Rano	krótki	wypad	do	uroczej	nadmorskiej	
wioski	Peggy’s	Cove,	a następnie	zwiedzanie	najwięk-
szego	miasta	regionu	Halifax.	Podziwianie	panoramy	
miasta	 z  górującej	 nad	 miastem	 cytadeli,	 w  której	
odtworzono	panującą	tam	atmosferę	z czasów	pano-
wania	Brytyjczyków.	Chwila	na	nabrzeżu	na	ostatnie	
zakupy	 pamiątek	 i  pożegnanie	 z  Kanadą	 pachnącą	
żywicą.	 Po	 południu	 transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	 do	
Europy.	

D�zień�15.	Przylot	do	Europy.	Przesiadka	na	samolot	do	
Warszawy.	Lądowanie	na	Okęciu.

KANADA WSCHODNIA Prowincje Atlantyckie

TERMINY:

* dopłata do wysokiego sezonu 980 PLN + 220 USD
**opcja dla osób posiadających wizę do USA - wydłużenie 
programu o dwa dni (zachodnia, bardzo zielona cześć 
Nowego Brunszwiku z Parkiem Rockwood nad Wielką Za-
toką oraz najdalszy wschód USA i stanu Maine z Parkiem 
Narodowym Acadia oraz z Parkiem Międzynarodowym 
Roosevelt Campobello, przy granicy z Kanadą), dopłata 
450 PLN + 290 USD.

CENA: 
7970�PLN�+�1950�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7970 PLN płatne na 35 dni przed wycieczką 
(minus I rata)
III rata: 1950 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Halifax - War-

szawa
- bilety promowe
- opieka pilota - przewodnika na całej trasie
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach trzy-

gwiazdkowych (pokoje 2-os. z łazienką) - w ma-
łych miejscowościach baza noclegowa to najczę-
ściej kameralne, rodzinnie prowadzone obiekty; 
jeden nocleg na promie (kajuty)

-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją
- opłaty za miejscowych przewodników
- wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu: 180 USD
- opłaty lotniskowe: 30 USD
- pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)

- dopłata do pokoju jednoosobowego: 840 USD

UWAGA:�kameralne�grupy,�maksymalnie�
10 osób

31.05 - 14.06.2015**
21.06 - 05.07.2015*
12.07 - 26.07.2015*

16.08 - 30.08.2015
24.09 - 08.10.2015

Nowa Szkocja, Nowa Fundlandia, Labrador, Wyspa Księcia Edwarda, Nowy Brunszwik
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	
Wylot	do	Nowego Jorku.	Przylot	w go-
dzinach	 popołudniowych.	 Transfer	 do	
hotelu.	Zakwaterowanie	i odpoczynek	po	
podróży.	Nocleg.

D�zień� 2� -� 3.	 Zwiedzanie	 największego	
miasta	 Ameryki:	 Statua	 Wolności,	 Ellis	
Island-	 muzeum	 emigracji,	 spacer	 po	
dolnej	części	Manhattanu:	Battery	Park,	
Wall	Street,	Giełda	Papierów	Wartościo-
wych,	 Punkt	 „0”,	 Kaplica	 Św.	 Pawła,	
South	 Street	 Seaport.	 Przechadzka	 po	
słynnym	 Moście	 Brooklińskim,	 a  także	
po	 najciekawszych	 zakątkach	 najsłyn-
niejszego	parku	Ameryki	 -	Central	Park.	
Wizyta	w Chinatown.	Przejazd	w okolice	
Fifth	 Avenue	 i  42th	 Street:	 Grand	 Cen-
tral	 Station,	 Public	 Library,	 Katedra	 Św.	
Patryka,	 Centrum	 Rockefellera,	 Empire	
State	 Building	 -	 wejście	 fakultatywne.	
Wieczorne	wyjście	na	pięknie	oświetlony	
Times	Square,	serce	NY.	Noclegi:	drugie-
go	dnia	-	w Nowym	Jorku;	trzeciego	dnia	
-	po	południu	przejazd	w kierunku	Bosto-
nu,	nocleg	na	trasie.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	kontynuacja	prze-
jazdu	do	Bostonu	 i  odwiedziny	 starego	

miasta	ze	Szlakiem	Wolności:	Sta-

te	House,	Park	Street	Church,	Old	South	
Meeting	 House	 -	 tu	 zrodził	 się	 pomysł	
przeprowadzenia	 „bostońskiej	 herbatki”,	
Old	 State	 House	 -	 miejsce	 odczytania	
Deklaracji	 Niepodległości.	 Krótka	 prze-
prawa	promem	do	Charleston	Navy	Yard,	
gdzie	przycumowany	jest	najstarszy	pły-
wający	okręt	wojenny	USS	Constitution.	
Wizyta	 w  pobliskim	 Cambridge	 na	 Uni-
wersytecie	 Harwarda.	 Nocleg	 w  okoli-
cach	Bostonu.

D�zień�5.	Przejazd	przez	stan	New	Hamp-
shire	i Appalachy	-	Góry	Białe	z trasą	wi-
dokową	Kancamagus	Highway.	Przekro-
czenie	granicy	Stanów	Zjednoczonych	po	
to,	by	znaleźć	się	w Kanadzie	pachnącej	
żywicą,	 gdzie	 język	 francuski	 rywalizuje	
z angielskim.	Nocleg	w Quebec	City.

D�zień�6. Quebec City -	stolica	prowincji	
Quebec,	klejnot	architektoniczny	Kanady,	
jako	pierwszy	w całej	Ameryce	Północnej	
wpisany	 na	 listę	 UNESCO.	 Zwiedzanie	
starówki	 z  najczęściej	 fotografowanym	
budynkiem	Kanady	-	Chateau	Frontenac,	
Placem	 d’Armes,	 Bazyliką	 Notre-Dame	
de	 Quebec.	 Spacer	 Tarasami	 Dufferi-
na	nad	rzeką	Św.	Wawrzyńca.	Wjazd	na	
platformę	 widokową	 gdzie	 podziwiamy	

panoramę	miasta,	rzeki	i cytadele.	Prze-
jazd	do	Montrealu	i nocleg.

D�zień� 7.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 Montre-
alu:	 starówka	 z  Placem	d’Armes,	 Bazy-
lika	Notre-Dame,	Seminarium	St-Suplice,	
Plac	Jacques-Cartier	z portem,	centrum	
z drapaczami	chmur,	Oratorium	Św.	Jó-
zefa,	centrum	olimpijskie.	Wyjazd	do	Ot-
tawy	-	stolicy	Kanady.	Nocleg.

D�zień�8.	W Ottawie	zwiedzanie	pięknego	
parlamentu	 i  Bayward	Market,	 po	 czym	
przejazd	do	największego	miasta	w Ka-
nadzie	 -	 Toronto.	 Wieczorny	 wjazd	 na	
CN	Tower	 i podziwianie	Skydome	z  lotu	
ptaka.	Nocleg.

D�zień� 9.	 Dalsze	 zwiedzanie	 Toronto	 za-
czynamy	 od	 imponującego	 centrum	
z  drapaczami	 chmur.	 Przejazd	 przez	
miasto:	 Queen’s	 Park,	 parlament,	 City	
Hall,	a następnie	krótka	wizyta	w polskiej	
dzielnicy.	 Po	 południu	 przejazd	 w  kie-
runku	 granicy	USA.	 Podziwianie	Wodo-
spadu Niagara	 od	 strony	 kanadyjskiej	
z  platformy	widokowej,	 a  następnie	 rejs	
słynnym	statkiem	„Maid	of	the	Mist”	pod	
sam	wodospad…	Wieczorne	przekrocze-
nie	mostu	granicznego,	nocleg	po	stronie	
amerykańskiej.

KANADA�-�Wschodnie�Wybrzeże�USA + opcja Floryda

Nowy Jork - Boston - Quebec City - Montreal - Ottawa - Toronto - Wodospad Niagara - Washington - Filadelfia - Atlantic City - Miami
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D�zień�10.	Całodzienny	przejazd	przez	sta-
ny	Nowy	York,	Pensylwanie	i Maryland	do	
siedziby	Wielkiego	Brata-	Waszyngtonu.	
Nocleg	pod	miastem.

D�zień� 11.	 Przejazd	 do	 Waszyngtonu,	
zwiedzanie	 najważniejszych	 punktów	
miasta:	 Kongres,	 Biblioteka	 Kongre-
su	 i  spacer	 pod	 Obelisk	 Waszyngtona,	
z którego	roztacza	się	panorama	całego	
miasta,	wizyta	pod	Białym	Domem.	Wie-
czorem	przejazd	do	Filadelfii.	Nocleg.

D�zień�12.	Zwiedzanie	Filadelfii�-	kolebki	
Stanów	 Zjednoczonych:	 Independen-
ce	 Hall,	 w  którym	 podpisano	 Deklara-
cję	 Niepodległości	 i  Konstytucję	 USA,	
Dzwon	 Wolności,	 muzeum	 Kościuszki.	
Spacer	po	mieście.	Po	południu	przejazd	
do	Atlantic City.	Wizyta	w jednym	z ka-
syn,	próba	sił	z „jednorękimi	bandytami”,	
w grach	karcianych	i ruletce.	Nocleg.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	wyjazd	z Atlantic	
City.	Powrót	do Nowym	Jorku	–	przejazd	
na	lotnisko.	Wieczorem	wylot	do	Europy.

D�zień�14.	Przylot	do	Warszawy	w godzi-
nach	 popołudniowych.	 Powrót	 na	 łono	
stęsknionych	rodzin.

OPCJA�FLORYDA,�dopłata�1110�PLN�
+ 490�USD

D�zień� 13.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 z  Atlantic	
City.	Powrót	do Nowym	Jorku	–	przejazd	
na	lotnisko	i wylot	do	Miami.	Przylot,	trans-
fer	do	hotelu.	Zakwaterowanie,	nocleg.

D�zień� 14. Czas	 przeznaczony	 na	 relaks,	
opalanie,	 kąpiele	wodne	 lub	 fakultatyw-
nie	wyjazd	na	pół	dnia	do	Parku	Narodo-
wego	Everglades	na	spotkanie	z symbo-
lem	 Florydy	 -	 aligatorem	 oraz	 przejazd	
„airboat”	 ślizgającą	 się	 przez	mokradła.	
Powrót	na	nocleg	do	Miami.

D�zień�15.�Odpoczynek	na	miękkim	piasku	
plaży	 lub	 fakultatywny	 wyjazd	 do	 Cen-
trum	 Lotów	 Kosmicznych	 na	 przylądku	
Canaveral	i na	Meritt	Island	albo	też	druga	
-	zamienna	możliwość	fakultetu	-	wyjazd	
do	Orlando,	wizyta	w magicznym	świecie	
Walta	Disneya	–	Disneylandzie	lub	w stu-
diu	Universal.	Spotkanie	z  legendarnymi	
bohaterami	kreskówek.	Powrót	na	nocleg	
do	hotelu	w Miami.	

D�zień� 16. Odpoczynku	 ciąg	 dalszy lub	
fakultatywny przejazd	przez	kilkadziesiąt	
wysp	 i  mostów	 (najdłuższy	ma	 długość	
7	 mil	 )	 na	 Key	West. Powrót	 na	 nocleg	
w Miami.

D�zień�17. Do	południa	czas	wolny.	Około	
południa	 przejazd	 na	 lotnisko.	Wylot	 do	
Europy.

D�zień�18. Przylot	 do	 jednego	 z  europej-
skich	portów	lotniczych.	Przerwa	tranzy-
towa.	Wylot	do	Warszawy.	Przylot	w go-
dzinach	popołudniowych.

 
UWAGA:� Przy	 liczbie	 chętnych	 mniejszej	
niż	 5	 osób,	 opcja	 „Floryda”	 realizowana	
będzie	bez	udziału	pilota!

TERMINY:
25.04 – 08.05/12.05.2015 
23.05 – 05.06./09.06.2015
13.06 – 26.06./30.06.2015

11.07 – 24.07./28.07.2015*
14.08 – 27.08./31.08.2015*
05.09 – 18.09./22.09.2015 

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN w II racie, 180 USD 
w III racie

CENA: 
5�985�PLN�+�1�350�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 985 PLN płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
III rata: 1 350 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Nowy Jork - 

Warszawa
-  opieka pilota - przewodnika
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (poko-

je 2-os. z łazienkami i klimatyzacją)
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem z klimatyzacją
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe: 40 USD
-  opłaty za bilety wstępu: 150 USD
-  pozostałe koszty wyżywienia (aranżuje pilot): ok. 

10-20 USD za posiłek
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 600 USD 

(opcja Floryda +220 USD)
-  wiza do USA 
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)
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D�ZIEŃ� 1. Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Calgary	z  jedną	lub	dwoma	przesiadkami.	
Przylot	w godzinach	wieczornych,	transfer	do	hotelu,	
zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień� 2.  Rano	 spacer	 urokliwą	 Stephen	 Avenue	
w  downtown	 Calgary,	 oddychanie	 atmosferą	 „Cal-
gary	Stampede”.	Wyjazd	z miasta,	po	drodze	wizy-
ta	w miasteczku	 zimowej	Olimpiady	1988.	Przejazd	
wzdłuż	doliny	rzeki	Bow	do	najstarszego	kanadyjskie-
go	Parku Narodowego	Banff.	Zwiedzanie	urokliwego	
miasteczka	 z  najsławniejszym	 hotelem	 w  Kanadzie	
„Fairmont	Banff	Springs”.	Przejazd	malowniczą	dro-
gą	przez	park	pośród	3-tysięczników.	Wyjazd	z Banff	
NP	 i przejazd	przez	kolejny	Park	Narodowy	-	Yoho.	
Spacer	 do	 pięknego	 wodospadu	 Takakkaw	 Falls	
(prawie	400	m	wysokości)	-	drugiego	co	do	wysoko-
ści	wodospadu	Kanady.	Przejazd	do	Golden.	Nocleg.

D�zień�3.�Rano	przejazd	do	Lake	Louise	drogą,	przy	
której	spotkamy	pierwsze	większe	zwierzęta.	Krótki	
quiz	 na	 temat	 różnicy	 pomiędzy	 grizzly	 i  baribalem	
oraz	szybki	kurs	BHP	na	wypadek	spotkania	którego-
kolwiek	z nich.	Spacer	wzdłuż	jeziora	Louise	lub	czas	
na	kawę	w hotelu	Chateau	Lake	Louise.	Przejazd	nad	
Jezioro	 Morenowe,	 otoczone	 wysokimi	 szczytami	
górskimi	-	sesja	fotograficzna	najlepiej	z tzw.	more-
ny.	Wjazd	na	jedną	z najpiękniejszych	dróg	w Ame-
ryce	Północnej	-	Icefields	Parkway,	biegnącą	pośród	
ośnieżonych	gór	i lodowców	przez	dwa	parki	narodo-
we.	Wjazd	na	teren	Parku	Narodowego	Jasper.	Postój	
w  pobliżu	 największego	 w  Górach	 Skalistych	 Pola	
Lodowcowego	 -	Columbia	 Icefield.	Wjazd	 na	 lodo-
wiec	 jedynymi	 na	 świecie	Snow-Coachami,	 Spacer	
po	lodowcu.	Przejazd	do	Jasper.	Nocleg.

D�zień�4.�Rano	wyjazd	nad	Jezioro	Medyczne,	spacer	
wzdłuż	Maligne	Canyon,	aż	do	pięknego	wodospa-

du.	Wyjazd	 z  Jasper	do	Prince	George.	Po	

drodze	 wizyta	 w  Parku	Mt.	 Robson	 -	 pod	 najwyż-
szym	szczytem	Kanadyjskich	Gór	Skalistych	 (3	892	
m	n.p.m.).	Fakultatywnie	rafting	-	spływ	pontonem	po	
najważniejszej	rzece	Zachodniej	Kanady	–	Fraser	Ri-
ver.	Dla	pozostałych	2-3	godzinny	spacer	widokowy	
pośród	majestatycznych	gór.	Nocleg	w Prince	Geo-
rge.

D�zień�5.�Rano	wyjazd	z miasta	do	Chetwynd	–	stolicy	
kanadyjskich	drwali.	Dalsza	jazda	na	północ.	W Daw-
son	Creek	wjazd	na	słynną	drogę	 Alaska Highway,	
liczącą	 po	 zbudowaniu	 ponad	 2700	 km	 (dziś	 1422	
mile)	-	drogę	(uwaga	polscy	drogowcy!!!),	zbudowaną	
w ciągu	ośmiu	miesięcy	podczas	II	Wojny	Światowej.	
Wizyta	przy	mili	 „0”	 -	miejscu	 rozpoczęcia	budowy	
w 1942  r.	Przejazd	przez	Fort	St.	John	 i  inne	coraz	
mniej	 liczne	 osady	 ludzkie.	 Podziwianie	 pięknych	
krajobrazów	 Brytyjskiej Kolumbii.	 Nocleg	 w  Fort	
Nelson.

D�zień�6. Przejazd	z Fort	Nelson	do	Watson Lake	na	
Jukonie	kultową	drogą	AlCan	Hwy.	Odwiedzamy	trzy	
parki	prowincjonalne	-	Stony	Mountain,	Muncho	Lake	
oraz	Liard	Hot	Springs,	gdzie	skorzystamy	z regene-
rującej	kąpieli	w gorących	źródłach.	Po	drodze	podzi-
wiamy	krajobrazy	Północnych	Gór	Skalistych,	zielo-
ne,	niekończące	się	lasy	borealne,	rzeki	i malownicze	
jeziora.	 Polujemy	 obiektywami	 na	 dziką	 zwierzynę:	
niedźwiedzie,	 bizony,	 łosie,	 jelenie,	 karibu,	muflony,	
itp.	W Watson	Lake,	wizyta	w Parku	Znaków	Drogo-
wych	 (Sign	Post	Forest)	 -	możliwość	pozostawienia	
swojej	(lub	sąsiada)	tablicy	rejestracyjnej!	oraz	fakul-
tatywnie	Show	„Zorzy	Polarnej”	 („Northern	Lights”). 	
Nocleg.

D�zień�7. Do	południa	pobyt	w Watson	Lake	nad	 je-
ziorem	i na	jeziorze.	Spacer	po	okolicy	albo	dookoła	
jeziora	Wye.	Przed	południem	wyjazd	do	Whitehorse 
- stolicy Jukonu.	Nocleg	w 30	tysięcznej	stolicy	(ok.	

90%	całej	populacji	terytorium).
D�zień�8.�Od	rana	zwiedzanie	Whitehorse	-	miasta	na	
szlaku	 „gorączki	 złota”	 ze	 stojącym	 przy	 nabrzeżu	
rzeki	 Yukon	 legendarnym	 statkiem	 „S/S	 Klondike”,	
wożącym	kiedyś	poszukiwaczy	do	krainy	złota	(Yukon	
Goldfields).	Wizyta	w muzeum	Mc	Bride	(lekcja	histo-
rii,	geologii,	zoologii	oraz	technik	wydobywania	złota).	
Przed	południem	wyjazd	z miasta	i przejazd	Klondi-
ke	Hwy	wzdłuż	 rzeki	Yukon,	do	Dawson	City,	gdzie	
George	Carmack	i jego	indiańscy	przyjaciele	rozpo-
częli	historię	ostatniej	światowej	„Gold	Fever”	znajdu-
jąc	złoto	w strumyku	Bonanza	i nad	rzeką	Klondike.	
Po	drodze	postoje	m.in.	w Carmack	i przy	słynnych	
przełomach	Five	Fingers.	Nocleg	w mieście	Georga	
Dawsona.	Fakultatywnie	komu	sił	starczy,	możliwość	
spędzenia	wieczoru	lub	nawet	całej	nocy...	w kasynie	
i na	rewii	z kan-kanem…

D�zień�9.�Rano	zwiedzanie	Dawson	City	i jego	pamiątek	
po	„Trail	of	98”	-	kabina	poety	Roberta	Service`a i pi-
sarza	Jacka	Londona.	Przed	południem	przekracza-
my	rzekę	Yukon	i „autostradą”	Top	of	the	World	Hwy	
wjeżdżamy	do	USA	 (Witamy	 na	Alasce!!!).	 Przejazd	
przez	Tok	i Delta	Junction,	gdzie	spotykamy	ropociąg	
„Alaska	Pipeline”.	Dalsza	droga	do	Fairbanks	-	stoli-
cy	Północnej	Alaski.	Po	drodze	wizyta	w domu	Santa	
Claus	w North	Pole	-	zakupy	na	Gwiazdkę.	Przyjazd	
i  zwiedzenie	 Parku	 Pionierów.	 Przejazd	 przez	 cen-
trum	Fairbanks	(Gold	Heart	Plaza	i pomnik	Pierwszej	
Rodziny	nad	rzeką	Chena).	Nocleg.

D�zień�10.�Relaks	w  leżącym	na	 „końcu	 świata”	 Fa-
irbanks.	 Czas	 na	 gruntowne	 rozprostowanie	 kości,	
spacer	 po	 mieście	 albo	 fakultatywnie	 możliwość	
całodziennej	wycieczki	na	Koło	Polarne	66°33’39”N	
na	kultowej	drodze	Dalton	Highway	(jedno	z sześciu	
takich	 miejsc	 na	 Ziemi,	 gdzie	 droga	 przecina	 ma-
giczną	linię	wyznaczoną	przez	Słońce)	lub	wycieczki	

KANADA ZACHODNIA - ALASKA
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parostatkiem	po	rzece	Chena	–	czterogodzinna	wy-
cieczka	 czteropokładowym	 statkiem	 zatrzymuje	 się	
na	rzece,	gdzie	uczestnicy	rejsu	oglądają	akrobacje	
pilota	hydroplanu,	 lekcję	hodowli	psów	pod	wyścigi	
psich	zaprzęgów	oraz	skansen	z Inuitami.	

D�zień� 11.� Przejazd	 do	 Parku Narodowego Dena-
li.	 Po	 drodze	 postój	 w  Nenana	 (tradycja	 zakładów	
loterii	 ice-classic).	Podziwianie	Alaska	Range	 z naj-
wyższą	 kulminacją,	 zarazem	najwyższym	 szczytem	
Ameryki	Północnej	-	 Mt. McKinley	(6	194	m	n.p.m.),	

określanym	w języku	Indian	Athabasca	mianem	„De-
nali”	czyli	„Wielki”.	Przejazd	przez	park.	Podziwianie	
masywu	najwyższej	góry	oraz	tundry	i tajgi.	Postoje	
w  punktach	 z  widokiem	 na	 północny	 i  południowy	
wierzchołek	Mt.	McKinley.	Dojazd	do	Talkeetna.	Dla	
chętnych	fakultatywnie	lot	nad	Mt.	McKinley,	opcjo-
nalnie	z lądowaniem	na	lodowcu	Ruth.	Wizyta	w Fa-
irview	Inn,	gdzie	prezydent	Harding	zjadł	posiłek,	a po	
paru	dniach	zmarł	w wyniku	zatrucia.	Stek	lub	halibut	
w innej	tawernie	-	West	Rib	Pub.	Dojazd	do	Anchora-
ge	na	nocleg. 

D�zień�12.�Pobyt	w Anchorage	lub	fakultatywnie	ca-
łodzienna	wycieczka	do	Seward	i 6	godzinny	rejs	sta-
teczkiem	po	Kenai	Fjords	NP.	Wtedy	poranny	(200	km	
do	Seward)	przejazd	przez	Park	Stanowy	Chugach	-	
po	drodze	poszukiwanie	bieług	w zatoce	Turnagain,	
maskonurów	i orłów	na	drzewach,	a owiec	Dalla	na	
skałach.	Dojazd	do	Seward	 i od	11.30	rejs	statkiem	
wzdłuż	Półwyspu�Kenai.	Oglądanie	„cielących	się”	
lodowców,	a także	wydr,	fok,	orek	i wielorybów.	Po-
wrót	na	nocleg	do	Anchorage.

D�zień�13.�Od	rana	podglądanie	spokojnego	życia	An-
chorage	 i  czas	na	zakupy	pamiątek	z Alaski.	Przed	
południem	wyjazd	w kierunku	granicy	 kanadyjskiej.	
Przejazd	przez	Góry	Chugach,	okolice	lodowca	Ma-
tanuska,	Glennallen	i Tok.	Po	drodze	postoje	i popasy	
w punktach	widokowych	na	5-tysięczne	szczyty	łań-
cuchów	górskich	i Park	Narodowy	Wrangla	-	św.	Elia-
sza,	np.	Mt.	Drum,	Mt.	Sanford,	Mt.	Blackburn.	Wy-
jazd	z Alaski.	Nocleg	już	w Kanadzie	w Beaver	Creek.

D�zień� 14.� Przejazd	 wzdłuż	 jednego	 z  największych	
parków	narodowych	Kanady	Kluane	NP,	który	wraz	
z sąsiadującym	parkiem	Wrangell-St.Elias	NP	tworzy	
największy	 na	 świecie	 obszar	 przyrody	 chronionej	
(ok.	100	000	km2).	Dla	chętnych	możliwość	fakulta-
tywnego	 przelotu	 nad	 największym	 poza	 polarnym	
polem	lodowym	na	świecie,	z którego	wyrastają	naj-
wyższe	szczyty	Kanady	i USA	(17	na	20	najwyższych	
szczytów	 Ameryki	 Północnej:	 Mt.	 Logan	 5	 959	 m	
n.p.m.,	Mt.	Vancouver,	Mt.	Cook,	Mt.	St.	Eliasz).	Prze-
jazd	na	nocleg	do	Whitehorse.

D�zień�15.�Rano	wyjazd	do	historycznego	Skagway - 
przejazd�przez�granicę�i powrót�na�Alaskę�-	zwie-
dzanie	 centrum	 miasteczka,	 zamieszkałego	 ongiś	
przez	ok.	20	000	górników	(prospectors),	dziś	nawie-
dzanego	przez	tysiące	turystów	z ogromnych	cruise-
rów.	Wizyta	w Red	Onion	Bar	–	najlepiej	na	pięterku	
(w	ciekawym...muzeum...).	Dla	 chętnych	 fakultatyw-
nie	również	przejazd	historycznym	pociągiem	White	
Pass	and	Yukon	Rail	(WP&YR)	na	Białą	Przełęcz	(819	
m.n.p.m.).	Po	południu	możliwy	również	fakultatywny	
przelot	nad	Zatokę	Lodowców	do	Parku	Narodowego	
Glacier	Bay	NP	(trzecia	szansa	na	lot!).	Wieczorem	lub	
po	południu	(w	zależności	od	godzin	wypłynięcia	pro-
mu)	przejazd	do	przystani	promowej.	Wypłynięcie	ze	

Skagway	do	Juneau.	Nocleg	w Juneau	lub	na	statku.
D�zień�16.�Przypłyniecie	do	Juneau	w nocy	 lub	nad	
ranem.	 Zwiedzanie	miasta	 –	stolicy stanu Alaska.	
Jeśli	czas	pozwoli	wjazd	kolejką	gondolową	na	górę	
Mt	Roberts,	z której	rozciąga	się	przestronny	widok	
na	 Juneau	 i  całą	 okolicę	 z wyspą	Douglasa	 i  Auke	
Bay,	a zwłaszcza	na	gnieżdżące	się	i latające	amery-
kańskie	orły	(Bald	eagle).	Po	południu	lub	wieczorem	
wypłyniecie	promem	do	Prince	Rupert.	Nocleg	w ka-
jutach	na	statku.

D�zień� 17. Kontynuacja	 podróży	 przez	 południowo-
-wschodnią	Alaskę,	 tym	 razem	na	południe wodną�
autostradą�Alaska�marine�Highway�System	(mar-
szruta	 ustalana	 każdorazowo	 w  oparciu	 o  godziny	
pływów).	Po	drodze	mijamy:	małe,	urocze	porty,	do-
stępne	tylko	z powietrza	lub	drogą	wodną:	Ketchikan,	
Wrangell,	 Petersburg	 oraz	Sitkę� -	 pierwszą	 stolicę	
Alaski,	pamiętającą	 jeszcze	Rosjan.	Czas	na	odpo-
czynek	i odreagowanie	jazdy	w samochodzie.	Podzi-
wiamy	 przyrodę	 nadmorskiej	 części	 Alaski:	   fiordy,	
zatoki,	najszybciej	topiące	się	lodowce,	wreszcie	przy	
odrobinie	szczęścia	wieloryby,	orki	i delfiny.	Wieczór	
na	statku	przy	piwie	i może	gitarze...	Nocleg	w kaju-
tach	na	statku.

D�zień� 18.�Rano	 przybijamy	 do	 kanadyjskiego	 portu	
Prince	Rupert	w Kanadzie.	Przejazd	w kierunku	Prin-
ce	 George	 przez	 Góry� Nabrzeżne� (Coast� mtns).	
Tropienie	łosi	i łososi.	Przepiękne	widoki	szerokiej	do-
liny	rzeki	Skeena.	Wizyta	u indian�w Kitwanga	-	czas	
na	 pamiątki	 indiańskie:	 rzeźby,	 obrazy,	 tomahawki,	
itp.	Nocleg w	Prince	George.

D�zień� 19.� Dalszy	 przejazd	 na	 południe	 w  kierunku	
Vancouver.	 Przejazd	 przez	 coraz	 mniej	 dziewiczą	
południową	 Brytyjską	 Kolumbię	 wzdłuż	 rzek	 Dawi-
da	Thompsona	i Simona	Frasera	–	znowu	wspaniały	
teatr	monumentalnych	gór,	zielonkawych	jezior,	kry-
stalicznie	czystych	rzek	i bezkresnych	lasów.	Wieczór	
w   olimpijskim	  Vancouver.	Przejazd	przez	centrum	
miasta,	 dzielnicę	 biznesową	 do	 Parku	 Stanleya,	
z  którego	najlepiej	widać	panoramę	miasta.	Wizyta	
na	 „starówce”	 czyli	 w Gastown.	 Nocleg	w  hotelu	 -	
wieczorek	pożegnalny.

D�zień�20.�Rano	wyjazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.	
D�zień�21. Przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lą-
dowanie	na	lotnisku	Okęcie.	Dumna	prezentacja	tote-
mów	i trofeów	indiańskich	oraz	cennych	kruszców…	
zwłaszcza	złota!

UWAGA:	 dla	 chętnych	 dodatkowo	 opcja	 wydłużenia	
wyprawy	 o  cztery	 dni.	 Program:	 zwiedzanie	 Seattle	
i zakładów	Boeinga	w Everett,	wulkan	Mt	Rainier,	Park	
Narodowy	Glacier	w Montanie	i Park	Narodowy	Water-
ton	w Albercie,	stanowiące	najstarszy	Międzynarodo-
wy	Park	Pokoju	(1932	r.).	Powrót	do	Polski	z Calgary.	
Cena	OPCJI:	570	PLN	+	450	USD.

TERMINY:

* program wydłużony o zwiedzanie Toronto i Wo-
dospadu Niagara (1 dzień) - dopłata 790 PLN + 190 
USD
* *wysoki sezon - dopłata 1100 PLN + 120 USD
CENA: 
9986�PLN�+�2�790�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9986 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 790 USD uczestnik zabiera ze sobą.

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Calgary; Vancouver 

- Warszawa 
-  zakwaterowanie: hotele, motele 3***, pokoje 2-os. 

z łazienkami; na statku kajuty 2-os. z łazienkami
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  transport - mikrobus, promy
-  opieka polskiego pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  pozostałe posiłki - aranżuje pilot w formie pikników 

na trasie (steki z łososia lub wołowiny) lub w ba-
rach i restauracjach; cena posiłku: 15-25 USD

-  bilety wstępu do obiektów i parków narodowych: 
120 USD

-  opłaty lotniskowe: 40 USD 
-  wiza do USA 
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)

-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 1060 USD

UWAGA:�kameralne�grupy,�maksymalnie�
10 osób

10.05 - 30.05.2015 
05.06 - 25.06.2015* 
01.07 - 21.07.2015** 

25.07 - 14.08.2015** 
19.08 - 08.09.2015 
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KANADA - zimą

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Przelot	do	Toronto	przez	jeden	z europejskich	portów	
tranzytowych.	 Przylot,	 transfer	 do	 hotelu	 i  zakwate-
rowanie.	Wieczorem	 rejs	 do	wysp	 torontońskich	 po	
jeziorze	 Ontario	 z  widokiem	 na	 panoramę	 miasta.	
Nocleg	w Toronto.

D�zień�2.	Przejazd	do	Niagara-On-The-Lake	na	festiwal	
wina	lodowego.	Podczas	festiwalu	poznać	można	uni-
kalny	smak	 ice-wine	serwowanego	ze	starannie	do-
branymi	przystawkami,	poznać	proces	produkcji	oraz	
niezwykłą,	zimową	atmosferę	niagaryjskich	winnic.	Po	
degustacji	 ice	wine	krótki	spacer	po	urokliwym	mia-
steczku	 Niagara-On-The-Lake	 oraz	 wizyta	 na	 jedy-
nym	na	kontynencie	północnoamerykańskim	Polskim	
Cmentarzu	Wojskowym.	Przejazd	malowniczą	drogą	
Niagara	 Parkway	 wzdłuż	 kanionu	 rzeki	 Niagara	 do	
Niagara	Falls.	Wieczorem	dla	chętnych	 fakultatywna	
wizyta	 w  kasynie,	 pierwszy	 stopień	 wtajemniczenia	
w gry	hazardowe,	kolacja	w restauracji	w formie	bufe-
tu	z widokiem	na	wodospad.	Nocleg	w Niagara	Falls.

D�zień� 3.	 Rano	 spacer	 do	 wodospadów,	 które	 zimą	
przybierają	bajkową	formę,	czas	na	zdjęcia	 i zakupy	
pamiątek.	 Przejazd	 do	 Toronto,	 dla	 chętnych	 fakul-
tatywnie	 lunch	 w  obrotowej	 restauracji	 na	 CN	 To-
wer	 (553m),	 do	 niedawna	 najwyższej	 wolnostojącej	
konstrukcji	 świata.	 Po	południu	 zwiedzanie	 Toronto,	
dynamicznie	rozwijającej	się	metropolii,	będącej	han-
dlowym	 oraz	 finansowym	 centrum	 Kanady,	 miasta	
uznanego	 za	 najbardziej	 wielokulturowe	 na	 świecie	
(151	narodowości).	Objazd	centrum	miasta:	City	Hall	
i Nathan	Philip	Square,	serce	miasta	-	Dundas	Square	
i największe	centrum	handlowe	Ontario	Eaton	Centre,	
Rogers	Centre,	Air	Canada	Centre,	Casa	Loma,	The	
Royal	Ontario	Museum,	Yorkville	-	modna,	zamożna,	

artystyczna	dzielnica,	Distillery	District	-	cen-

trum	 artystyczne	 w  starej,	 wiktoriańskiej	 destylarni.	
Nocleg	w Toronto.

D�zień�4.	Przejazd	na	północ	do	miasta	North	Bay.	Fa-
kultatywne	 korzystanie	 z  zimowych	atrakcji	Kanady,	
m.in.:	ice-fishing	(łapanie	ryb	spod	lodu	w specjalnie	
przystosowanych,	 ogrzewanych,	 oświetlonych	 cha-
tach	 wyposażonych	 w  kuchenkę	 gazową,	 grill	 oraz	
podstawowe	wyposażenie	 kuchenne	 ),	 psie	 zaprzę-
gi,	 skutery	 śnieżne,	 spacer	 na	 rakietach	 śnieżnych.	
Nocleg	w North	Bay	(dla	chętnych	możliwość	noclegu	
w chacie	na	zamarzniętym	jeziorze).

D�zień�5.	Przejazd	do	Ottawy.	Krótkie	zwiedzanie	sto-
licy	znanej	z doskonałych	galerii	 i muzeów,	a przede	
wszystkim	 roli	 reprezentacyjnej	 -	 zwiedzanie	 Parla-
mentu,	 przejazd	 ulicą	 dyplomatów	 Sussex	 Street,	
gdzie	 znajdują	 się	 ambasady	 większości	 państw	
oraz	rezydencja	Premiera	Kanady,	krótki	postój	przy	
Rideau	 Hall	 -	 rezydencji	 Gubernatora	 Generalnego.	
Wieczorem	fakultatywna	możliwość	jazdy	na	łyżwach	
na	kanale	Rideau	 tworzącym	największą	na	świecie	
ślizgawkę	o łącznej	długości	12	km.	Kanał	Rideau	koń-
czy	swój	bieg	w rzece	Ottawie,	u stóp	imponującego	
budynku	Parlamentu,	stąd	często	ślizgawka	używana	
jest	jako	droga	dojazdowa	do	pracy	dla	kanadyjskich	
urzędników	państwowych.	Nocleg	w Ottawie.

D�zień�6.	Przejazd	do	Montrealu.	Po	drodze	wizyta	na	
farmie,	gdzie	pozyskuje	się	soki	 z klonu	 i produkuje	
firmowy	i szczególny	dla	Kanady	syrop	klonowy.	De-
gustacja	wina	i szampana	skomponowanego	z syro-
pem	klonowym.	Po	południu	wizyta	w Scandinavian	
Spa	-	gorące	kąpiele,	relaks,	sauna,	masaże.	Nocleg	
w Montrealu.	Dla	chętnych	fakultatywny	niezapomnia-
ny	wieczór	z udziałem	DragQueens	lub	koncert	w jed-
nym	z klubów.	

D�zień�7.	Zwiedzanie	Montrealu:	błękitna	bazylika	Notre	

Dame,	Centrum	Olimpijskie	oraz	Stare	Miasto,	które	
przez	 cały	 rok	 tętni	 muzyką,	 festiwalowym	 życiem	
i europejską	atmosferą.	Wizyta	w podziemnym	mie-
ście.	Dla	chętnych	 fakultatywna	wizyta	w BioDome,	
gdzie	odtworzono	życie	fauny	i flory	czterech	rożnych	
stref	klimatycznych,	m.in.	 lasy	Laurentydów,	ekosys-
tem	rzeki	św.	Wawrzyńca	i rejon	arktyczny.	Wieczorna	
panorama	 miasta	 ze	 Wzgórza	 Mount	 Royal,	 wizyta	
w Oratorium	św.	Józefa.	Nocleg	w Montrealu.	

D�zień�8.	Rano	przejazd	do	Quebec	City,	 najbardziej	
francuskiego	 miasta	 Kanady	 na	 Winter	 Carnival.	
Udział	 w  festiwalu:	 pokazy	 rzeźbienia	 w  wielkich	
bryłach	 lodu,	 magiczna,	 zimowa	 atmosfera	 miasta,	
wieczorne	imprezy	pod	gołym	niebem.	Fakultatywne	
atrakcje	 podczas	 festiwalu:	 psie	 zaprzęgi,	 jazda	 na	
toboganach	z zimowej	zjeżdżalni	przy	Chateau	Fron-
tenac,	degustacja	Caribou	-	rozgrzewającego	trunku,	
który	powstaje	na	bazie:	czerwonego	wina,	whiskey,	
syropu	 klonowego	 i  korzennych	 przypraw.	 Quebec	
City,	 miasto	 położone	 malowniczo	 nad	 rzeką	 św.	
Wawrzyńca,	wpisane	na	listę	światowego	dziedzictwa	
UNESCO,	jest	najstarszym	miastem	w Ameryce	Płn.,	
w pełni	otoczonym	murem	obronnym.	Nocleg	w Qu-
ebec	City.	

D�zień�9.	Rano	przejazd	do	wodospadu	Mt.	Morency	
Falls	(30	m	wyższy	niż	Niagara!),	gdzie	zimą	tworzy	się	
piękne	zjawisko	nazywane	głową	cukru	 (sugar	 loaf).	
Wizyta	 w  katedrze	 Ste.	 Anne	 Beaupre,	 najstarszym	
miejscu	pielgrzymkowym	na	kontynencie	amerykań-
skim	(pierwsze	pielgrzymki	w 1658	roku).	Po	południu	
przejazd	do	hotelu	lodowego	Hôtel	de	Glace.	Wieczór	
w Krainie	Lodu,	gdzie	drinki	serwuje	się	w lodowych	
kieliszkach	 a  na	 rozgrzewkę	 gra	 muzyka	 do	 tańca.	
Zwiedzanie	hotelu.	Przejazd	na	nocleg	do	Montrealu.	

D�zień� 10.	 Rano	 czas	wolny	w Montrealu	 na	 zakupy	
i ostatnie	spacery	po	starówce.	Transfer	na	lotnisko.	
Wylot	do	Europy.

D�zień�11.	 Przylot	 do	 jednego	 z  europejskich	portów	
lotniczych.	Przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lą-
dowanie	na	lotnisku	Okęcie.

TERMINY:
24.01 - 03.02.2015 23.01 - 02.02.2016
CENA: 
4�490�PLN�+�1�595�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4490 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1595 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Toronto, Mont-

real - Warszawa
-  opieka polskiego pilota - przewodnika na miejscu 

w Kanadzie
-  zakwaterowanie w hotelach 3,5 - 4****, pokoje 

2-os. z łazienkami
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  opłaty lotniskowe
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do atrakcji turystycznych zgodnie 

z programem: 165 USD
-  pozostałe koszty wyżywienia (aranżuje pilot)
-  napiwki
-  wiza do Kanady (wiza została zniesiona dla 

Polaków posiadających paszporty biometryczne 
wydane po 28 sierpnia 2006r.)

-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 420 USD

UWAGA - dla chętnych dodatkowy tydzień waka-
cji all inclusive na Kubie: 750 USD (hotel 4*), 990 
USD (hotel 5*)

Festiwal Wina Lodowego nad Niagarą oraz Zimowy Karnawał w Quebec
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D�zień�1.	Wylot	z Warszawy	przez	jeden	z portów	lot-
niczych	w Europie,	 lot	na	SINT	MAARTEN,	unikalną	
wyspę	Małych	Antyli	podzieloną	pomiędzy	Holandię	
(Antyle	 Holenderskie)	 a  Francję	 (terytorium	 zależne	
Gwadelupy).	 Lądowanie	na	 lotnisku	Księżnej	 Juliany	
w części	holenderskiej	i transfer	do	hotelu	w Philips-
burgu.	Wieczorny	spacer	po	kolonialnym,	komercyj-
nym	centrum	Philipsburga.	Nocleg.

D�zień�2.	Poranne	kąpiele	w Morzu	Karaibskim.	Zwie-
dzanie	 Fortu	 Amsterdam.	 Następnie	 wyruszamy	 na	
objazd	całej	wyspy.	Przez	Mullet	Beach	docieramy	na	
francuską	stronę	do	Marigot	 z Fortem	Louis.	Wjazd	
na	najwyższe	wzniesienie	wyspy	Pic	Paradis	(424	m)	
z  panoramą	 całej	 wyspy	 i  pobliskiej	 Anguilli.	 Plaża	

Orient,	możliwość	kąpieli	w pełnej	liberalizmu	obycza-
jowego	części	francuskiej	wyspy.	Spacer	1	km	wzdłuż	
zatoczki	Baie	de	l’Embouchure	i powrót	na	nocleg	do	
konserwatywnej	części	holenderskiej.	Nocleg.

D�zień� 3.	 Rano	 transfer	 do	 Marigot	 i  przepłynięcie	
do	 angielskojęzycznego	 kraju	 o  nazwie	 ANGUILLA	
(hiszp.	węgorz),	który	oprócz	tego,	że	jest	rajem	po-
datkowym	 to	posiada	 najpiękniejsze	plaże	 na	Kara-
ibach.	Objazd	wyspy:	wioska	rybacka	Island	Harbour	
z  kolorowymi	 łodziami	 rybackimi,	 stolica	 kraju	 The	
Valley	 z  interesującym	budynkiem	Wallblake	House,	
odpoczynek	na	wspaniałej	plaży	Sandy	Ground,	spa-
cer	wzdłuż	kilometrowej	mierzei	nad	Randezvous	Bay.	
Powrót	na	przystań	promową	w Blowing	Point	 i  rejs	
do	Marigot	skąd	transfer	do	Philipsburga	na	nocleg.

D�zień�4.	Rano	wyruszamy	promem	z Mariot	na	fran-
cuską	wyspę	ST.	BARTHELEMY	(Wyspa	św.	Bartło-
mieja,	dependencja	Gwadelupy),	pełną	malowniczych	
zatoczek.	Przypłynięcie	do	Gustavia,	miasta	należą-
cego	niegdyś	do	Szwedów.	Wizyta	w Forcie	Gustavia.	
Objazd	ważniejszych	punktów	wyspy:	La	Tourmente,	
Salines,	Dolina	Grand	Fond,	Dom	Noureyev’s,	Pom-
pi,	Zatoka	Margot,	klify	pomiędzy	przylądkami	Milou	
i Monjean,	miasteczko	Lorient.	Lunch	i czas	na	relaks	
na	plaży	Stell.	Powrót	do	Philipsburga.	Nocleg.

D�zień�5.	Rano	wyruszamy	samolotem	na	kolejną	wy-
prawę.	Po	piętnasto	minutowym	 locie	docieramy	na	
lotnisko,	z najkrótszym	pasem	startowym	na	świecie,	
znajdujące	się	na	górzystej	wyspie	SABA	(kolonia	ho-
lenderska),	która	nie	ma	plaż,	ale	za	 to	scenerię	za-
tykającą	dech	w piersiach.	Z Hell’s	gate	spoglądamy	
na	lotnisko.	W wiosce	The	Bottom	zwiedzamy	kościół	
anglikański	i oglądamy	z zewnątrz	dom	gubernatora.	
Dla	czujących	się	na	siłach	dwugodzinna	wędrówka	
szlakiem	pieszym	do	wioski	Windwardside.	Po	drodze	
widok	na	najwyższe	wzniesienie	w całym	Królestwie	
Holandii	Mt.	Scenery	(887	m	n.p.m.).	Lot	powrotny	do	
Philipsburga	na	nocleg.

D�zień�6.	Dziś	wycieczka	samolotem	(20	min.)	na	ho-
lenderską	 wyspę	 ST.	 EUSTATIUS,	 zwaną	 w  skrócie	
Statia.	Zwiedzamy	historyczną	część	Oranjestad	(Fort	
Oranje	 i Muzeum	Sint	Eustatius)	oraz	Fort	de	Windt.	
Schodzimy	 na	 dno	wygasłego	 krateru	 wulkanu	 The	
Quill.	W jego	środku	rosną	wielkie	drzewa	i żyją	kraby	
lądowe.	Lot	powrotny	na	Sint	Marten	na	nocleg.

D�zień� 7.	 Opuszczamy	 już	 definitywnie	 Antyle	 Ho-
lendreskie	 i  lecimy	na	wyspę	ANTIGUA.	Transfer	do	
hotelu.	 Czas	 na	 beztroskie	 leniuchowanie	 na	 białej	
piaszczystej	plaży	i odpoczynek	po	dotychczasowych	

trudach	podróży.	Nocleg.
D�zień�8.	Wycieczka	do	stolicy	kraju	-	St.	John’s:	ka-
tedra	anglikańska,	Fort	James	oraz	port.	Przejazd	do	
English	Harbour	i Nelson’s	Dockyard	(Stocznia	Nelso-
na).	Spacer	po	tych	miejscach	odkrywa	nam	kolonial-
ną	przeszłość	wyspy.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień�9.	Przelot	na	wycieczkę	do	Codrington	na	BAR-
BUDZIE.	Mieszka	na	tej	wyspie	tylko	ok.	1200	osób.	
Przejazd	 pick-upami	 po	 bezdrożach	 do	 Mortello	
Tower	oraz	na	Two	Feet	Bay	 i podziwianie	popisów	
pięknych	ptaków	fregat	podczas	wycieczki	łodzią	do	
ich	rezerwatu.	Kąpiele	na	bezludnej	plaży.	Powrót	sa-
molotem	na	Antigua.	Nocleg.

D�zień�10.	Wcześnie	rano	transfer	na	lotnisko	i kolejna	
wycieczka,	tym	razem	na	wulkaniczną	wyspę	MONT-
SERRAT.	Objazd	północnej	części	wyspy.	Z punktów	
widokowych	ukaże	się	nam	obraz	zniszczeń	dokona-
nych	przez	żywioł	jakim	jest	czynny	wulkan	Soufriere.	
Oglądamy	ten	czynny	wulkan	z bezpiecznej	odległo-
ści.	 Skąd	 widać	 zasypaną	 popiołem	 wulkanicznym	
dawną	stolicę	kraju	Plymouth.	W programie	wycieczki	
mamy	także	Obserwatorium	Wulkanologiczne, ogród	
botaniczny,	 Centrum	 Kultury	 i  lunch.	 Powrotny	 lot	
samolotem	na	wyspę	Antigua.	Nocleg.

D�zień�11.	Przedpołudniowy	wypoczynek	na	wyspie	
Antigua.	Transfer	na	lotnisko	i odlot	do	Pointe-a-Pi-
tre	na	GWADELUPIE.	Transfer	na	nocleg	do	Gosier,	
popularnej	miejscowości	wypoczynkowej	 nad	mo-
rzem.	Zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień�12.	Wycieczka	do	Parku	Narodowego	Gwade-
lupy:	wodospady	du	Cabret,	krótki	marsz	przez	las	
deszczowy.	Po	drodze	wizyta	w mieście	Basse-Ter-
re,	 stolicy	Gwadelupy.	W programie	 lunch	 i wizyta	
w wytwórni	 rumu	oraz	zapoznanie	się	z procesem	
produkcji	kawy	i kakao.	Powrót	do	Gosier.	Nocleg.

D�zień�13.	Wycieczka	promem	(godzinny	rejs)	na	wy-
spę	Marie-Galante	celem	podglądania	autentyczne-
go	życia	na	wyspie,	na	którą	przybywa	bardzo	mało	
turystów.	Wizyta	na	malowniczym	targu	w miastecz-
ku	Grand	Purg,	które	jest	centrum	administracyjnym	
wyspy.	Objazd	wyspy	wśród	plantacji	trzciny	cukro-
wej.	 Wizyta	 w  manufakturze	 manioku	 oraz	 w  wy-
twórni	rumu	połączona	z degustacją	lokalnego	trun-
ku.	Powrót	do	Gosier	na	nocleg.

D�zień� 14.	 Odpoczynek	 w  Gosier.	 Pożegnalna	 ką-
piel	w Morzu	Karaibskim	i czas	na	ostatnie	zakupy.	
Transfer	na	lotnisko.	Wylot	z Pointe-Pitre	do	Europy.	
Przerwa	tranzytowa.	Przelot	do	Polski

D�zień�15.�Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 650 PLN+180 USD
** termin sylwestrowy - dopłata 790 PLN + 180 USD

CENA: 
8�700�PLN�+�2�980�USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 8 700 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 980 USD płatne u kontrahenta na miejscu

CENA ZAWIERA:
-  przeloty: Warszawa - Sint Maarten - Pointe Pitre - 

Warszawa; Sint Maarten - Saint Estatius; Sint Ma-
arten - Antigua - Gwadelupa; Antigua - Barbuda

-  zakwaterowanie: hotele 3*** pokoje 2-osobowe
-  wyżywienie: śniadania oraz lunche wymienione 

w programie
-  transport wewnętrzny: mikrobusy, promy, samo-

loty
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie oraz lokal-

nych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu: 160 USD
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD
- dopłaty do pokoju 1-osobowego: 890 USD

26.12. - 09.01.2015**
15.02 - 01.03.2015*
29.03 - 12.04.2015*

22.11 - 06.12.2015
26.12 - 09.01.2016**

KARAIBY - wyspy szczęśliwe

St. Maarten - Anguilla - St. Barthelemy - Saba - St. Eustatius - Antigua - Barbuda - Montserrat - Gwadelupa
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Niezwykła ta kraina zwana Małym Tybetem, księżyco-
wą ziemią czy też ShangriLa, ostatnim rajem na zie-
mi, rozciąga się na północ od Kaszmiru aż do granicy 
chińskiej. Jej niezwykłość polega na samym tylko od-
daleniu, zniewalającym pięknie górskich krajobrazów 
i malowniczo położonych wiosek, których mieszkańcy, 
Tybetańczycy, okazują niezmiennie rozbrajającą go-
ścinność. Spacerując po rajskiej Dolinie, zatapiamy 
się w marzeniach o świecie, który był niegdyś święty 
i nietknięty…

D�zień�1.	 Zbiórka	 uczestników	wyprawy	 na	 lotnisku	
w Warszawie.	Wylot	do	Delhi	przez	jeden	z tranzy-
towych	portów	lotniczych.

D�zień�2.	Przylot	do	Delhi	wcześnie	rano.	Transfer	na	
dworzec	kolejowy.	Przejazd	pociągiem	do	Amritsar.	
Przyjazd	około	godz.	13.	Transfer	do	hotelu.	Po	krót-
kim	odpoczynku	zwiedzanie:	Złota	Świątynia,	jedna	
z perełek	indyjskiej	architektury,	ozdobiona	kilkoma	
kilogramami	 prawdziwego	 złota,	 najświętsze	 miej-
sce	Sikhów,	religii,	która	powstała	XV	wieku	z połą-
czenia	hinduizmu	i islamu.	Tutaj	właśnie	znajduje	się	
oryginał	 ich	świętej	księgi	-	Sri	Guru	Granth	Sahib.	
Przejazd	na	granicę	 indyjsko-pakistańską,	 aby	 zo-
baczyć	uroczystą	ceremonię	zmiany	warty.	Powrót	
do	hotelu	na	kolację.	Powtórna	wizyta	w Złotej	Świą-
tyni,	aby	wieczorem	zobaczyć	 ją	w blasku	świateł,	
odbijanych	 na	 tafli	 jeziora,	 na	 którym	 stoi.	 Nocleg	
w Amritsar.

D�zień�3.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	z Am-
ritsar	 do	 Srinagar.	 Przylot	 w  godzinach	 południo-
wych.	Zakwaterowanie	na	pływającej	 łodzi	 (house-
boat)	na	Jeziorze	Dal.	Spacer	po	mieście.	Podejście	
na	wzgórze	do	hinduskiej	 świątyni	 założonej	przez	
Adi	Śiankaraczarję,	skąd	roztacza	się	piękna	pano-
rama	na	miasto,	jezioro	Dal	i na	Hari	Parbat,	fort	Ak-
bara.	Kolacja	i nocleg	na	pływającej	łodzi.

D�zień�4.	Wcześnie	 rano	dla	chętnych,	 fakultatywna	
przejażdżka	 shikarą	 na	 lokalny	 targ	 (ok.	 6	 USD).	
Powrót	 na	 śniadanie,	 a  następnie	 zwiedzanie	 Sri-
nagaru:	 wspaniały	 meczet	 Jama	 Masjid,	 lokalne	
targowisko,	mogolskie	ogrody:	Nishat	Bagh	i Shali-
mar	Bagh.	Po	południu	-	przejażdżka	łódeczkami	po	
kanałach	i Jeziorze	Dal,	zwiedzanie	atelier	typowych	
kaszmirskich	 wyrobów	 z  papier	 mache.	 Kolacja	

i nocleg	na	pływającej	łodzi.	

D�zień�5.	Wcześnie	rano	wyjazd	ze	Srinagar	w kierun-
ku	Ladakhu	(230 km)	malowniczą,	górską	drogą.	Po-
stój	w Sonamarg	-	czas	wolny	na	zakupy.	Następnie	
przejazd	przez	przełęcz	Zoji	La	(3505 m	n.p.m.)	i da-
lej	przez	bezludne	i przepastne	przestrzenie	górskie	
aż	 do	Drass,	 zagubionej	wioski	 „po	 tamtej	 stronie	
gór”,	gdzie	ciągle	pada	 i  jest	niemiłosiernie	 zimno.	
Luch	w typowej	miejscowej	tawernie.	Późnym	wie-
czorem	dojazd	do	Kargil,	kolacja	i nocleg.

D�zień�6.	Przejazd	do	Alchi	(trasa	160	km)	przez	prze-
łęcz	Namika	La	(3719	m)	i przełęcz	Fatu	La	(4094	m).	
Wita	nas	pierwszy	posąg	Buddy	w wiosce	Mulbekh,	
zbudowanej	z kamieni	średniowiecznej	ladackiej	for-
tecy,	która	była	niegdyś	bramą	do	Ladakhu.	Zjazd	
słynnymi	 serpentynami	 do	 klasztoru	 Lamayuru,	
pierwszej	ladackiej	gompy.	Zwiedzanie.	Późnym	po-
południem	docieramy	do	Alchi.	Spacer	po	uliczkach	
jednej	 z  najstarszych	 ladackich	 wiosek.	 Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu,	 zwiedzanie	 gompy	 w  Al-
chi	 Choskhor,	 którą	 założył	 w  XI	 wieku	 Ringchen	
Zangpo,	 wielki	 Tłumacz;	 to	 jeden	 z  najstarszych	
buddyjskich	 uniwersytetów,	 a  malowidła	 szkoły	
kaszmirskiej	należą	do	arcydzieł	buddyjskiej	sztuki.	
Zakupy	na	targu	Tybetańczyków.	Następnie	podjazd	
do	 gompy	 Likir,	 należącej	 do	 szkoły	 Gelukpa.	 Po	
południu	osiągamy	cel	podróży	-	otwiera	się	przed	
oczyma	dolina	i miasto	Leh,	stolica	Ladakhu.	Czas	
wolny	na	zakupy.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień�8.	Dolina	Ladakhu:	gompa	Spitok	z XV	wieku,	
najstarszy	klasztor	porządku	Gelugpa	w Dolinie	In-
dusu	 z  tysiącletnią	 świątynią	bóstw	opiekuńczych,	
gonkhangiem.	 Dla	 chętnych,	 fakultatywnie	 rafting	
po	 rzece	 Indus	 (ok.	 50	USD).	Po	południu,	gompa	
Tikse,	najpotężniejsza	budowla	doliny	Ladakhu.	Po-
wrót	do	hotelu	na	kolację.	Nocleg	w Leh.

D�zień� 9.	 Wcześnie	 rano	 wyjazd	 w  kierunku	 Doliny	
Nubra	 (150	km,	6	godz.)	 jedną	z najwyżej	na	świe-
cie	położonych	dróg	przejezdnych	aż	do	przełęczy	
Khardung	La	(5	602	m),	gdzie	otwiera	się	fantastycz-
ny	widok	na	Stok	Kangri.	Następnie,	majestatyczny	
zjazd	do	wiosek	Khardang	 i Khalsar	na	 lunch.	Na-
stępnie	zwiedzanie	gompy	Diskit.	Dla	chętnych,	sa-
fari	na	bakryjskich	wielbłądach	(central	Asia	camel).	
Przejazd	 do	 bazy	 turystycznej	 w  Sumer.	 Kolacja	
i nocleg	w domkach	campingowych	w Sumer.

D�zień�10.	Po	śniadaniu,	przejazd	przez	most	Koyak	
na	 drugą	 stroną	 rzeki	 Nubra	 i  dla	 chętnych	 mały	
trekking	do	gompy	Ensa.	Następnie	kąpiele	w gorą-
cych	źródłach.	Powrót	do	Sumer	na	lunch.	Po	połu-
dniu	spacer	do	gompy	Samthaling.	Kolacja	i nocleg	
w domkach	campingowych	w Sumer.

D�zień�11.	 Po	 śniadaniu	 niespieszny	 powrót	 do	 Leh	
(115	km,	5	godz.).	Ponowne	przekroczenie	przełęczy	
Khardung	 La.	 Lunch.	 Zwiedzanie	 Pałacu	 Królew-
skiego	w Leh	(w	rekonstrukcji),	wzorowanym	na	Po-
tali	w Lhasie.	Czas	wolny	na	zakupy.	Kolacja	i nocleg	
w Leh.

D�zień�12.	Przejazd	nad	wysokogórskie	Jezioro	Tso-
moriri	(223	km,	8	godz.)	położone	na	pograniczu	Ty-
betu	Zachodniego,	otoczone	ośnieżonymi	sześcio-
tysięcznikami.	Rejon	ten	był	do	niedawna	całkowicie	
niedostępny	 dla	 turystów.	 Płaskowyż	 Rupshi	 jest	
zamieszkały	przez	Changpów,	wędrownych	paste-
rzy	 i bogaty	w dziką	zwierzynę	 (dzikie	osły	kyangi,	
czerwone	 lisy	 i niezwykle	rzadkie	śnieżne	pantery).	
Kolacja	i nocleg	w namiotach	w bazie	Tsomoriri.

D�zień�13.	Czas	wolny	na	zatopienie	się	w bajecznej	
scenerii	-	mały	spacer	w samotności	nad	jeziorem.	
Po	obiedzie powolny	odjazd	w zadumie	znad	Jeziora	
Tsomoriri.	Przejazd	do	Tsokar	(80	km)	przez	przełęcz	
Polokongka	La	(5	030	m).	Niesamowity	widok	na	je-
zioro.	Kolacja	i nocleg	w namiotach	w Tsokar.

D�zień�14.	Wczesno-poranny	spacer	po	dzikiej	okoli-
cy,	śniadanie	i start	do	drogi	powrotnej	do	Leh	(155	
km,	 6	 godz.)	 via	 Hemis.	 Przejazd	 przez	 przełęcz	
Taglang	 La	 (5	 328	 m).	 Następnie	 zwiedzanie	 He-
mis,	 najsłynniejszego	 klasztoru	 Ladakhu.	 Trekking	
wzdłuż	drogi	asfaltowej	kanionem	z urozmaiconymi	
formacjami	skalnymi	(ok.	6	km).	Powrót	do	Leh,	za-
kupy,	kolacja	i nocleg.

D�zień�15.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	z Leh	do	Delhi,	
przylot.	 Przejazd	 na	Connaught	 Place,	 czas	wolny	
na	zakupy.	Dla	chętnych,	 fakultatywnie	zwiedzanie	
Delhi	 lub	 fakultatywna	wizyta	w Muzeum	Narodo-
wym.	Przejazd	do	hotelu.	Pożegnalna	kolacja.

D�zień�16.	Transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Polski	przez	
port	tranzytowy.	

KASzmiR�i LADAKH

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 390 PLN

CENA: 
6�250�PLN�+�1�590�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 250 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi, Amritsar - 

Srinagar, Leh - Delhi - Warszawa
- bilet kolejowy na trasie Delhi - Amritsar
- opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
- lokalnych przewodników
-  zakwaterowanie w przytulnych hotelach tury-

stycznych w pokojach 2-os. z łazienkami, a także 
w guest housach, komfortowych namiotach 
z łóżkami i zapleczem sanitarnym (z bieżącą wodą 
i dostępem do prądu) i na pływającej łodzi

-  śniadania, kolacje na całej trasie oraz dodatkowo 
obiady od dnia 9 do dnia 14

- opłata za wizę indyjską
- transport: mikrobus, łódź, jeepy
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 60 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 390 USD
- zwyczajowe napiwki 100 USD

4.06 - 19.06.2015
8.07 - 23.07.2015*

5.08 - 20.08.2015*
24.08 - 8.09.2015
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KAzACHSTAN�-�KiRGiSTAN�-�TADżYKiSTAN dla aktywnych
D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wylot	
do	Istambułu.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Astany.

D�zień�2.�Przylot	do	Astany.	Zwiedzanie	stolicy	Kazach-
stanu:	Muzeum	Pierwszego	Prezydenta	Kazachstanu	
(Nursułtana	Nazarbajewa),	 stare	miasto	 (Abay	monu-
ment,	Plac	Konstytucji,	bulwar).	Po	drodze	podziwiać	
będziemy	 budynek	 oceanarium	 (wpisany	 do	 Księgi	
Rekordów	 Guinnessa	 jako	 najbardziej	 oddalone	 od	
oceanu	oceanarium),	Chan	Szatyr	(„Namiot	Chana”)	-	
największe	w Azji	Środkowej	centrum	rozrywki.	Spacer	
pod	pomnik	Bajterek	 -	 symbol	Astany,	 który	 jest	po-
łączeniem	pomnika	z wieżą	widokową	(wysokość	105	
metrów).	Kolacja	w  lokalnej	 restauracji.	Nocleg	w ho-
telu.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	dalsze	zwiedzanie	miasta:	Plac	
Kazakh	Eli,	Muzeum	Narodowe,	Pałac	Sztuki	Szabyt,	
Pałac	Niepodległości,	Piramida	Pokoju	i Pojednania.	Po	
drodze	mijamy	Plac	Centralny	 i budynek	hali	 koncer-
towej,	która	swoją	konstrukcją	ma	przypominać	płatki	
kwiatów.	Po	południu	zwiedzamy	wnętrze	Nowego	Te-
atru	Opery	i Baletu,	a po	drodze	zobaczymy	Kompleks	
Sportowy,	Uniwersytet	Nazarbajewa,	Mangilik	El	i Plac	
Okrągły.	Kolacja	w lokalnej	restauracji.	Nocleg.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	przejazd	do	miasta	Karaganda	
(220	 km).	 Po	 południu	 spacer,	 podczas	 którego	 bę-
dziemy	 mieli	 okazję	 dowiedzieć	 się	 wielu	 informacji	
o  historii	 miasta,	 zobaczymy	 Pomnik	 Ofiar	 Represji	
Politycznych,	 cerkiew	 prawosławną,	 meczet	 i  park	
„Zwycięstwa”.	Następnie	przejazd	do	niewielkiej	wioski	
Dolinka	i wizyta	w muzeum	Karlag	(Karagandyjskij	 ła-
gier).	Był	to	jeden	z największych obozów	pracy	w daw-
nym  ZSRR,	 znanych	 pod	 wspólną	 nazwą	 GUŁAG,	
zorganizowanych	w latach	stalinowskich	represji	poli-
tycznych.	Poza	Karlagiem	na	terytorium	Kazachstanu	
istniały	inne	koncentracyjne	obozy,	ale	Karlag	wyróżniał	
się	wśród	nich	wielkością	i znaczeniem.	Refleksyjny	po-
wrót	do	Karagandy.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�5.	Po	śniadaniu	przejazd	nad	Jezioro	Bałchasz	
(385	km).	Po	drodze	przystanek	przy	pomniku	pamię-
ci	przy	dawnym	obozie	NKWD	w Spassku,	w którym	
w  okresie  II	 Wojny	 Światowej	 przetrzymywano	 m.in.	

Polaków.	 Nocleg	w miejscowości	 Bałchasz	 (	 na	 pół-
nocnym	 brzegu	 jeziora).	 Czas	 wolny	 na	 samodzielne	
spacery.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	całodzienny	przejazd	do	Ałma-
-Aty	 -	 największego	 miasta	 Kazachstanu	 (630	 km).	
Czas	 na	 kontemplowanie	 niezmierzonych	 połaci	 ka-
zachskiego	stepu,	wypatrywanie	zwierząt	-	wielbłądów	
i orłów	stepowych,	a także	zagubionych	w stepie	 jurt	
pasterzy.	Zakwaterowanie,	kolacja.	Nocleg.

D�zień�7.	Zwiedzanie	byłej	stolicy	Kazachstanu:	katedra	
Zenkowa	i Muzeum	Instrumentów	Muzycznych	w parku	
Panfiłowa,	Łaźni	Arasan	(dla	chętnych	-	 fakultatywnie	
możliwość	 skorzystania	 z  kąpieli).	 Następnie	 wizy-
ta	 w  Centralnym	 Muzeum	 Państwowym	 z  archeolo-
gicznym	skarbem	 tego	kraju	 -	 „złotym	wojownikiem”.	
Przejazd	przez	Plac	Centralny.	Następnie	przejazd	do	
Medeo,	 lodowiska	 o  olimpijskich	 wymiarach.	 Wokół	
znajdują	się	liczne	kurorty	i restauracje.	Fakultatywnie	
wjazd	kolejką	w góry.	Kolacja,	nocleg	w hotelu.

D�zień�8.	Wyjazd	do	miejscowości	Karakol	w Kirgistanie	
(400	km).	Po	drodze	zwiedzanie	kanionu	rzeki	Szaryn	(	
o długości	ok.	150	km	 i wysokości	ścian	sięgających	
nawet	80m),	przypominającego	Wielki	Kanion	Kolorado	
w Stanach	Zjednoczonych.	Spacer	 i piknik	oraz	czas	
na	 sesję	 zdjęciową.	 Kontynuacja	 przejazdu	 do	 przej-
ścia	granicznego	z Kirgistanem	w Kegen.	Po	formalno-
ściach	paszportowych	ruszamy	do	Karakolu.	Zakwate-
rowanie	i nocleg.

D�zień� 9.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Karakol:	 Muzeum	
Przewalskiego,	meczet	dungański,	prawosławna	kate-
dra	św.	Trójcy.	Wyjazd	w kierunku	Czołapon-Ata,	głów-
nego	 resortu	 znajdującego	 się	 na	północnym	brzegu	
jeziora	 Issyk-kul.	 Dla	 chętnych	 -	 fakultatywnie	 pokaz	
polowania	z orłem	-	tradycyjnej	sztuki	myśliwskiej	tych	
terenów.	Po	przyjeździe	zakwaterowanie.	Kolacja	i noc-
leg 

D�zień�10.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Wąwozu	Grigorjew.	
Krótki	trekking.	Piknik.	Powrót	do	Chołapon	-	Aty.	Zwie-
dzanie	Muzeum	Regionalnego	-	podziwianie	prehisto-
rycznych	rysunków	naskalnych,	tzw.	petroglifów.	Czas	
wolny.	Fakultatywnie	 rejs	 łodzią	po	 jeziorze	 Issyk-kul.		
Kolacja	i nocleg.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Biszkeku.	Po	drodze	
zwiedzanie	kompleksu	w Burana,	w  tym	wieży	Bura-
na	-	wysokiego	minaretu	w miejscowości	Bałasagun,	
dawnej	 stolicy	 kaganatu	Karachanidów.	Obiad	w  tra-
dycyjnym	 kirgiskim	 domostwie.	 Fakultatywnie	 możli-
wość	obserwowania	tradycyjnych	kirgiskich	zawodów	
konnych	-	ułak-tartysz,	w dosłownym	tłumaczeniu	„wy-
dzieranie	sobie	kozy”.	Po	przyjeździe	zakwaterowanie.	
Kolacja,	nocleg

D�zień�12.	Trekking	do	doliny	Ała-Arcza	w górach	Kirgiski	
Ałatau.	Podejścia	na	trekkingu	są	strome,	ale	nietrudne	
technicznie.	Średni	czas	wędrówki	to	5-6	godzin.	Trudy	
wędrówki	wynagradzane	są	przez	fantastyczne	górskie	
widoki,	ukwiecone	łąki,	zarośla	drzewiastych	jałowców	
i  możliwość	 spotkania	 dzikich	 zwierząt.	 Piknik	 przy	
chacie	Ratsek.	Droga	powrotna	do	Biszkieku.	Kolacja	
w lokalnej	restauracji.	Nocleg.

D�zień� 13.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta:	 przejazd	
ulicami	 stolicy,	 wizyta	 na	 placu	 Ala	 Too,	 spacer	 po	
Oszskim	bazarze	-	głównym	targowisku	miasta.	Wizyta	
w Muzeum	Historycznym.	Wieczorem	 folklorystyczne	
przedstawienie	połączone	z kolacją.	Nocleg.	

D�zień� 14.�Przejazd	 na	 lotnisko	 i  wylot	 do	 Duszanbe.	
Zwiedzanie	stolicy,	największego	miasta	Tadżykistanu	
-	Duszanbe	(w  języku	tadżyckim	oznacza	„poniedzia-
łek”).	 Przejście	 główna	 ulicą	 Rudakiego	 do	 Meczetu	
Hadżiego	Jakuba,	mijając	po	drodze:	pomnik	 Ismaila	
Samanida	(twórcy	państwa	Samanidów	w X	w.),	budy-
nek	Parlamentu,	Pałac	Prezydencki.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień� 15.	 Wyjazd	 do	 Pamiru	 autostradą	 M41.	 Pamir	
przez	miejscowych	zwany	jest	Bam-i-Dunja,	co	ozna-
cza	 „Dach	Świata”.	 Jest	 to	 rozległe	 i wysokie	pasmo	
górskie,	 leżące	 w  przeważającej	 części	 w  Tadżyki-
stanie	 (z  największym	 szczytem	 Ismaila	 Samaniego	
7495 m	n.p.m.).	Trasa	przejazdu	wiedzie	przez	regiony	
Tawildara	 i  przełęcz	 Khaburabad.	 Na	 tych	 terenach	
podczas	wojny	domowej	toczyły	się	zacięte	walki	po-
między	klanami	zamieszkującymi	 te	 regiony.	Przejazd	

do	Kalaichumb.	Tereny	te	zamieszkują	Badachszanie,	
którzy	do	dziś	posługują	 się	własnym	 językiem.	Mia-
steczko	położone	jest	nad	rzeką	Pandż,	głównym	do-
pływie	Amur	Darii.	Zakwaterowanie	w prywatnych	do-
mostwach.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�16.	Tego	dnia	droga	biegnie	wzdłuż	rzeki	Pendżi	
i  afgańskiej	 granicy.	 Zaobserwować	 można	 różnicę	
w  stylu	 życia	 Afgańczyków	 i  Tadżyków	 oraz	 ogrom-
ny	wysiłek,	 tych	pierwszych,	w  	budowie	 autostrady.	
Przyjazd	do	Chorog,	jedynego	miasta	w Pamirze	,	po-
łożonego	na	wysokości	2100	m	n.p.m..	Jest	to	admini-
stracyjne	centrum	Pamiru,	gdzie	wybudowano	budynki	
rządowe,	siedziby	zagranicznych	organizacji	pozarzą-
dowych	oraz	Uniwersytet	Azji	Środkowej.	Zakwatero-
wanie	w hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�17.	Przejazd	do	gorących	źródeł	oraz	kopalni	ru-
binów	Khu	i Lal	(gdzie	rubiny	i lazuryty	wydobywano	już	
w XIV	wieku,	co	potwierdza	Marco	Polo).Dalszy	prze-
jazd	 do	 Iszkaszim	 głównej	 miejscowości	 Doliny	 Wa-
chanu,	o którą	od	dawna	walczyli	Kirgizi,	Pamirczycy,	
Afgańczycy,	a nawet	Chińczycy.	Droga	prowadzi	„kory-
tarzem	wachańskim”,	wzdłuż	północnego	brzegu	rzeki	
Piandż,	skąd	rozpościerają	się	widoki,	z  jednej	strony	
na	Pamir,	a z drugiej	na	pokryte	śniegiem	szczyty	Hin-
dukuszu.	Co	sobota	odbywa	w  tej	miejscowości	 targ	
afgański.	Zakwaterowanie	w prywatnych	domostwach.	
Kolacja.	Nocleg.	

D�zień�18.	Przejazd	w kierunku	Langer.	Po	drodze	wizy-
ta	w jednej	z najstarszych	twierdz	Kacha-Kala	mającej	
2000	lat,	muzeum	Sufiego	Muboraka	Kadami	Vakhani,	
lokalnego	uczonego,	teologa,	poety	i podróżnika,	któ-
ry	umarł	w 1910	 roku.	W pobliżu	 jego	domu	znajdują	
się	kamienne	tablice,	służące	niegdyś	uczonemu	jako	
kalendarz	słoneczny.	Odwiedzamy	zespół	buddyjskich	
stup	 i grot	w Wranga	oraz	gorące	źródła	Bibi	Fatima	
(nazwane	 imieniem	 córki	 proroka	Mahometa).	 Podzi-
wianie	 położonej	 w  najbardziej	 malowniczej	 okolicy	
twierdzy	Yamchun	 (z  IV-III	w p.n.e).	Nocleg	w Langer	
w kwaterach	prywatnych.

D�zień�19.	Po	śniadanie	przejazd	na	północ	do	osady	
Burunkul.	 Przy	 odrobinie	 szczęścia	 dojrzymy	 owce	
Marco	 Polo,	 świstaki	 żyjące	 na	 tych	 odległych	 tere-
nach.	 Spacer	 nad	 jeziorem	 Burunkul,	 którego	 wody	
mają	 przepiękny	 niebieski	 kolor.	Następnie	 kierujemy	
się	Autostradą	Pamirską	na	zachód	do	Chorog.	Dro-
ga	wspina	się	ku	przełęczy	Kojtezek	 (4272	m	n.p.m.).	
Mijamy	stałe	osady	Pamirów,	sady	moreli,	jabłoni.	Tuż	
przed	wjazdem	 do	Chorogu,	 stoi	 pomnik	 Autostrady	
Pamirskiej,	 który	 kształtem	przypomina	 pierwszy	 sa-
mochód	jaki	przejechał	tą	drogą.	Nocleg.

D�zień�20.	Po	śniadaniu	podziwianie,	znajdującego	się	
niedaleko	 Chorog,	 Ogrodu	 Botanicznego	 -	 uważa-
nego	 za	 najwyżej	 położony	 na	 świecie.	 Przejazd	 do	
Kalaichumb,	kolejnym	malowniczym	odcinkiem	szosy	
M41.	Po	przyjeździe	kolacja,	nocleg	w kwaterach	pry-
watnych.

D�zień�21.	Śniadanie.	Przejazd	do	Duszanbe,	droga	bie-
gnie	przez	przełęcz	Khobu-Robot	(3252	m	n.p.m.)	skąd	
roztaczają	 się	 wspaniałe	 widoki	 na	 leżące	 nieopodal	
wioski.	Po	przyjeździe	kolacja	i nocleg.

D�zień� 22.	 Przejazd	 na	 lotnisko.	 Wylot	 do	 Istambułu.	
Przerwa	 tranzytowa	 i dalszy	 lot	do	Polski.	Przylot	do	
Warszawy.

TERMINY:
12.06 - 03.07.2015 
07.08 - 28.08.2015*

02.09 - 23.09.2015

* wysoki sezon - dopłata 470 PLN + 120 USD

CENA: 
7�750�PLN�+�3 290�USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 7750 PLN + 3 290 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA lub wpłata w USD na konto walutowe 
płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata) 

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa - Astana, Duszanbe - Warsza-

wa, Biszkek - Duszanbe
-  zakwaterowanie: Kazachstan: hotele 3*/4* (pokoje 

dwuosobowe), Kirgistan: hotele 3* (pokoje dwu-
osobowe), Tadżykistan: hotele 3* w Duszanbe 
i Chorog (pokoje dwuosobowe), reszta noclegów 
w kwaterach prywatnych

-  wyżywienie: śniadania i kolacje oraz obiady/pikniki 
według programu

-  transport autobusami i mikrobusami, oraz jeepami
-  opiekę miejscowych przewodników
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu: 180 USD
-  opłat wizowych i taksów ok. 200 USD
-  zwyczajowych napiwków: 55 USD
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 500 USD 

(oprócz noclegów w kwaterach prywatnych)
-  opłaty za fotografowanie i filmowanie



74 www.wyprawy.pl

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w Warszawie.	
Wylot	do	Nairobi	przez	jeden	z portów	tranzytowych.

D�zień�2.	Lądowanie	na	afrykańskim	lądzie	w godzi-
nach	porannych.	Odprawa	paszportowo	 -	wizowa,	
a  następnie	 wyjazd	 do	 Parku	 Narodowego	 Góry	
Kenii.	Przejazd	przez	plantacje	kawy	i ananasów	do	
podnóża	drugiego	co	do	wielkości	szczytu	Afryki	-	
Mount	 Kenya.	 Zakwaterowanie	 w  lodżach.	 Lunch,	
a  następnie	 krótki	 trekking	 w  Parku	 Narodowym	
Góry	Kenia	(udział	w trekkingu	nieobowiązkowy).	Po	
drodze	 delektowanie	 się	 widokami,	 pierwsze	 spo-
tkanie	 z  dziką	 afrykańską	 florą	 i  fauną.	 Powrót	 na	
kolację	do	lodży.	Nocleg.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Parku	Narodowe-
go	Jeziora	Nakuru.	Spotkać	w nim	można	zwierzęta	
z Wielkiej	 Piątki:	 bawoły,	 nosorożce,	 lwy	 i  lampar-
ty	 (z wyjątkiem	słoni).	Są	 też	 żyrafy,	 stada	antylop	
i guźców.	Po	drodze	uroczyste	przekroczenie	 rów-
nika.	Zakwaterowanie	w  lodżach	na	 terenie	parku,	
lunch.	Po	południu	pierwsze	bezkrwawe	łowy	-	safa-
ri.	Kolacja	i nocleg	w lodżach.

D�zień�4.	Wczesna	pobudka	i poranne	safari	w Parku	
Narodowym	Jeziora	Nakuru.	Po	śniadaniu	ruszamy	
w  dalszą	 drogę	 nad	 jezioro	 Bogoria	 -	 prawdziwy	
raj	dla	miłośników	i obserwatorów	ptaków.	Zakwa-
terowanie	w  lodżach,	 lunch.	Po	południu	wyprawa	
do	 parku	 narodowego	 Lake	 Bogoria,	 podziwianie	
flamingów	 i  antylop.	 Wizyta	 w  „naturalnej	 saunie”	
przy	gejzerach,	z których	słynie	ta	okolica.	Kolacja	
w lodżach	i wieczorna	kąpiel	w termalnym	basenie.

D�zień�5.	Po	śniadaniu	przejazd	nad	jezioro	Naivasha.	
Wizyta	 w  Elsamer	 -	 kolonialnym	 domu	 należącym	
do	Joy	i Georgea	Adamsonów.	Zgromadzono	w nim	
pamiątki	związane	ze	słynną	parą,	która	wychowała	
Elzę	z afrykańskiego	buszu.	Na	terenie	posiadłości	
mieszkają	małpy	colobusy,	czyli	gerezy	-	potomko-
wie	stada	założonego	przez	Joy	Adamson.	Zakwa-
terowanie	 i  lunch	w hotelu	nad	 jeziorem	Naivasha.	
Po	południu	wyprawa	 łodzią	 na	wyspę	Crescent	 -	
spacer	wśród	stad	żyraf	i antylop	w miejscach,	które	
były	planem	filmowym	„Pożegnania	z Afryką”.	Kola-
cja	i nocleg	w hotelu.

D�zień� 6.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 rezerwatu	Masai	
Mara.	Po	drodze	spotkanie	z najbardziej	 legendar-
nym	i walecznym	plemieniem	Masajów.	Odwiedziny	
w wiosce	dodatkowo	płatne	ok.	20	USD	od	osoby.	
Lunch	 i  zakwaterowanie	 w  lodżach.	 Po	 południu	
wyprawa	 na	 foto	 safari.	 Przemierzanie	 ogromnej	
przestrzeni	 sawanny	wypełnionej	 stadami	gnu,	 ży-
raf	i zebr.	W lipcu	i sierpniu	miliony	zwierząt	wędrują	
z  płaskowyżu	 Serengeti	 by	 na	 żyznych	 równinach	
nad	rzeką	Mara	znaleźć	soczystą	trawę.	Za	nimi	po-
dążają	drapieżniki.

D�zień� 7.	 O  świcie	 wyruszamy	 na	 bezkrwawe	 łowy	
nad	 rzekę	 Mara.	 Możliwość	 upolowania	 obiekty-

wem	 aparatu	 fotograficznego	 Wielkiej	 Piątki	 albo	
Wielkiej	 Dziesiątki.	 Podglądanie	 polujących	 dra-
pieżników.	 Feria	 barw	 zmieniającej	 się	 zależnie	 od	
pór	 dnia	 sawanny.	 Powrót	 na	 śniadanie	 do	 lodży.	
Czas	 na	 relaks,	 po	 południu	 kolejne	 safari.	 Dzień	
dla	 prawdziwych	 afrykańskich	 myśliwych.	 Kolacja	
w  lodżach.	 Fakultatywnie	 dla	 chętnych	 możliwość	
przelotu	 balonem	 nad	 Masai	 Mara	 i  podziwiania	
cudów	 afrykańskiej	 natury	 z  powietrza.	 Koszt	 ok.	
450	USD	od	osoby.	W programie	wczesny	poranny	
wyjazd.	Godzinny	lot	balonem	o wschodzie	słońca.	
Śniadanie	w buszu.	Następnie	transfer	na	spotkanie	
z resztą	grupy.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 przez	 Wielki	 Rów	
Afrykański	 do	 Nairobi.	 Po	 drodze	 odwiedziny	
w domu	Karen	Blixen,	na	słynnej	farmie	należącej	do	
autorki	„Pożegnania	z Afryką”.	Czas	wolny	w stolicy	
Kenii	-	dla	jednych	podziwianie	budowli	centrum,	dla	
innych	zakupy.	Około	godz.	18	przejazd	na	dworzec	
kolejowy,	przejazd	skrzypiącym	pociągiem,	pamię-
tającym	 czasy	 angielskich	 kolonialistów,	 wagony	
sypialne	2-osobowe.	Spotkanie	z prawdziwą	Kenią,	
bez	taniego	blichtru	i retuszu.

D�zień�9.	 Przyjazd	 do	Mombasy	 ok.	 godz.	 10	 rano,	
transfer	do	hotelu	położonego	nad	Oceanem	Indyj-
skim.	Zasłużony	odpoczynek.	W tym	miejscu,	rytm	
dnia	wyznaczają	przypływy	i odpływy	oceanu.	Pod-
czas	odpływu	spacery	szeroką	plażą	wśród	skał	rafy	
koralowej,	podczas	przypływu	kąpiele	w oceanie.

D�zień�10.	Ciąg	dalszy	plażowych	uciech.	Dla	chęt-
nych	fakultatywne	wycieczki:	

1.		Na	wyspę	Wasini.	Koszt	ok.	145	USD	od	osoby.	Ca-
łodzienna	wyprawa	zaczyna	się	świtem.	Przejazd	do	
miejscowości	Shimoni.	Zwiedzanie	grot,	w których	
niegdyś	 przetrzymywano	 niewolników.	 Następnie	
rejs	 tradycyjnym	 suahilijskim	 dhow	 -	 żaglowcem	
do	 podwodnego	 parku	 narodowego.	 Możliwość	
podziwiania	rafy	koralowej	z łodzi	o szklanym	dnie,	
pływania	z maską	i rurką	albo	nurkowania.	Po	tych	
wodnych	 atrakcjach	 płyniemy	 na	 wyspę	 Wasini.	
Tradycyjny	suahilijski	lunch.	Po	południu	możliwość	
zwiedzenia	wyspy	i spotkań	z jej	mieszkańcami.	Po-
wrót	do	hotelu	na	kolację.	

2.		Zwiedzanie	Mombasy	(koszt	ok.	45	USD)	ewentu-
alnie	zakończone	kolacją	na	statku	Tamarind	Dhow	
(75	 USD).	 Suahilijska	 kuchnia,	 taneczne	 rytmy	
i  nocny	 rejs	wokół	wyspy	 na	 której	 położona	 jest	
stolica	kenijskiego	wybrzeża.

D�zień� 11.	 Wypoczynku	 ciąg	 dalszy,	 korzystanie	
z uciech	plażowych,	pływanie,	bryzganie,	 taplanie,	
stanie	 na	 jednej	 nodze,	 wystawianie	 ciała	 na	 zba-
wienne	działanie	promieni	słonecznych…

D�zień�12.	 Śniadanie	w hotelu,	 a  następnie	 czas	na	
pożegnanie	 z  Afryką.	 Transfer	 z  hotelu	 na	 lotnisko	
w Mombasie.	Wylot	do	Nairobi,	a dalej	do	Europy.	

D�zień�13.	Rano	przylot	do	jednego	z portów	tranzy-
towych,	przesiadka	na	samolot	do	kraju.	Powrót	do	
Warszawy.

KENIA - Wielka Piątka

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 700 PLN + 190 USD 
** wysoki sezon - dopłata 700 PLN + 290 USD
*** termin noworoczny - dopłata 890 PLN+ 470 USD

CENA: 
5�990�PLN�+�1�980�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 990 PLN + 1 980 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem imprezy (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie: Warszawa - Nairobi, Mom-

basa - Warszawa
-  mikrobusy z odkrywanym dachem podczas safari
-  opieka polskiego pilota na całej trasie
-  zakwaterowanie: podczas safari noclegi w lo-

dżach - domki w stylu safari zwykle z basenem 
i ładnym ogrodem tropikalnym, w Mombasie - 
hotel 5*****

-  wyżywienie: trzy posiłki dziennie w parkach 
narodowych i rezerwatach; śniadania i kolacje 
w Mombasie

-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do parków, rezerwatów i innych 

odwiedzanych obiektów - 120 USD
-  wiza do Kenii - 50 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego - 590 USD
-  zwyczajowe napiwki

UWAGi:
-		Na	wyprawie	wskazana	jest	ochrona	przeciw-
malaryczna.

-		Dla	chętnych,	za	dopłatą	możliwość	przelo-
tu	z Nairobi	do	Mombasy	zamiast	przejazdu	
pociągiem.

-		Dla	chętnych,	fakultatywnie	możliwość	wyjazdu	
na	wędkowanie	do	Malindi.

12.01 - 24.01.2015
26.01 - 07.02.2015*
09.02 - 21.02.2015
09.03 - 21.03.2015
27.04 - 09.05.2015 
29.06 - 11.07.2015

13.07 - 25.07.2015**
17.08 - 29.08.2015**
21.09 - 03.10.2015**
12.10 - 24.10.2015*
09.11 - 21.11.2015
28.12 - 09.01.2016***

Park Narodowy Góry Kenii - Jezioro Nakuru - Jezioro Bogoria - Jezioro Naivasha - Rezerwat Masai Mara - Nairobi - Mombasa
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KOLUmBiA nie tylko dla zuchwałych…

D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Kolumbii	przez	dwa	porty	lotnicze.	Przylot	do	Santa	
Marta	–	najstarszego	kolumbijskiego	miasta,	założo-
nego	w 1525	roku,	położonego	nad	Morzem	Karaib-
skim.	Transfer	do	hotelu.	Kolacja,	spotkanie	informa-
cyjne.	Nocleg.

D�zień� 2.	 Śniadanie,	 zwiedzanie	Santa Marta	 (m.in.	
Park	 Narzeczonych,	 XVI-	 wieczna	 katedra	 -	 dom,	
w  którym	Simon	Bolivar	 spędził	 ostatnie	 dni	 życia,	
Muzeum	 Złota,	 urocze	 kolonialne	 kamienice,	 port	
oraz	 plaża	 w  Santa	 Marta).	 Wieczorem	 wyjazd	 do	
najmodniejszego	na	kolumbijskich	Karaibach	kurortu	
Rodadero	(	bywaja	tam	największe	sławy	tego	regio-

nu,	m.in.	Shakira),	 tam	fiesta	na	plaży	z muzyką	na	
żywo	 (merengue,	bambuco,	 cumbia,	 salsa).	Powrót	
do	hotelu.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	przejazd	do	wrót	Parku Naro-
dowego Sierra Nevada de Santa Marta.	Stąd	wy-
ruszamy	w godzinną	trasę	samochodem	terenowym	
(	lub	typową	dla	Karaibów	chivą)	po	drogach	rodem	
z  rajdu	Paryż-Dakar.	Po	dotarciu	do	ostatniego	ba-
stionu	cywilizacji-	wioski	Mamey	-	krótki	odpoczynek	
i lunch.	Ruszamy	około	godziny	13-ej	pieszo	w górę	
selvy.	 Po	 drodze	 mijamy	 domostwa	 plantatorów	
kawy,	wędrówka	trwa	około	4-5	godzin	(w	zależności	
od	pogody).	Docieramy	na	miejsce	przed	zmrokiem	
(około	 godziny	 18).	 W  Cabani	 Alfredo	 jemy	 kolację	
przy	 świecach	 i  słuchamy	 historii	 lokalnych	 planta-
torów,	 którzy	 niegdyś	 kolaborowali	 z  paramilitares	
i uprawiali	kokę,	a dziś	parają	się	uprawą	kawy	i ka-
kao.	Nocleg	w hamakach.

D�zień� 4.	 Wcześnie	 rano,	 po	 śniadaniu	 idziemy	 na	
szczyt Wodospadu Honduras,	gdzie	można	wziąć	
prysznic,	 a  także	popływać	w  tzw.	basenach	natu-
ralnych.	Wracamy	 do	 Cabanii	 Alfredo	 i  wyruszamy	
w dalszą	wędrówkę,	która	prowadzi	nas	już	w nieco	
bardziej	dzikie	i zamieszkałe	przez	Indian	Koguis	re-
jony	gór.	Na	miejsce	docieramy	około	godziny	15.	Po	
obiedzie	 -	 ruszamy	nad	 rzekę	Burritaca.	Po	powro-
cie	 wypoczynek	 w  cabaniach	 (nocleg	 na	 łóżkach),	
podczas	kolacji	przewodnik	opowiada	o zwyczajach	
i wierzeniach	Indian	zamieszkujących	Sierra	Nevada.	

D�zień� 5.	 Tym	 razem	 droga	 prowadzić	 nas	 będzie	
przez	świętą	wioskę�indian�Koguis,	mijać	będziemy	
maleńkie	drzewka	koki,	domostwa	Indian	i  ich	małą	
manufakturę.	Być	może	uda	nam	się	wypatrzyć	ślady	
jaguara	a nawet	tygrysa!	(Tygrysy	z ZOO	Pabla	Esco-
bara	wypuszczone	zostały	w Sierra	Nevada	po	jego	
śmierci),	 towarzyszą	nam	wielkie	motyle	w kolorach	
tęczy	i stadka	wrzaskliwych	papug.	Tego	dnia	sied-
miokrotnie,	nieraz	brodząc	po	pas,	przekraczamy	po-
rywistą	rzekę	Burritaca.	Dochodzimy	do	Cabanii	Sza-
mana	i tu	kontemplujemy	spokój	Świętej	Ziemi	Indian	
Tayrona.	Nocleg	na	pryczach.

D�zień�6.	Bardzo	wcześnie	rano,	po	śniadaniu	wresz-
cie	odkrywamy	Zaginione Miasto - Ciudad Perdida 
(nazywane	kolumbijskim	Machu	Picchu).	Jego	 ruiny	
położone	w gęstwinie	zieleni	-	złożone	z przemyśla-
nego	zespołu	schodów	murów	i tarasów	przetrwały	
do	dziś.	Podobnie	jak	skarby	Indian	Tayrona,	które	po	
dziś	dzień	wieśniacy	z gór	znajdują	w ziemi.	Czas	na	
dwugodzinny	spacer	po	Ciudad	Perdida	i opowieści	
przewodnika	o dawnej	cywilizacji,	która	schroniła	się	
przed	naporem	Hiszpanów	w górach	 i  ich	 świętym	
mieście.	Powrót	do	cabanii.	Kolacja,	nocleg	(na	łóż-
kach).	

D�zień�7.	Rano	wymarsz	w drogę	powrotną.	Odpoczy-
nek	nad	rzeką.	W wiosce	Mamey-	obiad	w restauracji	
i wyjazd	do	Santa	Marta.	Po	dotarciu	na	miejsce	-	ko-

lacja	i zasłużony	odpoczynek.
D�zień�8.	Śniadanie,	a po	nim	wyjazd	do	Parku Tayro-

na	-	na	malownicze	dziewicze	plaże	położone	w le-
sie	tropikalnym.	Spacer	po	lesie,	podglądanie	małp,	
kajmanów,	mrówkojadów.	Po	dotarciu	na	Cabo	san	
Juan	–	kolacja	z widokiem	na	morze,	nocleg	w namio-
tach	lub	hamakach	na	plaży.	

D�zień�9.�Plażowanie,	nurkowanie	na	 rafie	koralowej,	
podglądanie	jeżowców	.	Dla	chętnych	-	fakultatywnie	
krótki	kurs	nurkowania	albo	przejazd	motorówką	po	
wybrzeżu	Parku	Tayrona	i oglądanie	licznych	małych	
zatoczek	 od	 strony	morza.	 Po	 południu	 powrót	 do	
Santa	Marta	.	Nocleg.

D�zień� 10.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	 małej	 rybackiej	
wioski	 Taganga	 –	 czysta	 plaża,	 krystaliczna	 woda.	
Dla	chętnych	–	fakultatywnie	-	wypływamy	na	morze	
karaibskie	na	bezkrwawe	polowanie	na	rekiny	i mniej-
sze	ryby.	Po	południu	powrót	do	Santa	Marta	i lekcja	
salsy	z profesjonalnym	instruktorem	-	wieczorem	wy-
chodzimy	do	baru	salsy.	Pierwsza	cuba	libre	–gratis…

D�zień�11.	Śniadanie,	wyjazd	do	Cartageny de Indias 
-�złotych�Wrót�Ameryki	–	miasta	wpisanego	na	listę	
światowego	dziedzictwa	Unesco.	Zwiedzanie	miasta	
położonego	na	7	wyspach	m.in.	nowoczesne	dziel-
nice	El	Laguito	i Bocagrande	oraz	klasztor	La	Popa,	
założony	 na	 początku	 XVII	 w.	 przez	 augustianów,	
sprzed	którego	rozciąga	się	widok	na	miasto	i XVII	w.	
fortecę	San	Felipe	de	Barajas,	Jezuickie	Convento	de	
San	Pedro	Claver,	Pałac	Inkwizycji,	Muzeum	Morskie	
Karaibów,	mury	 i  fortyfikacje	broniące	miasto	przed	
piratami.	Nocleg.

D�zień�12.	Dzień	wolny.	Dla	zainteresowanych	–	fakul-
tatywnie	-	wycieczka	do	wnętrza	wulkanu	Lodo	Del	
Totumo	 „plującego	 błotem”	 oraz	 lecznicza	 kąpiel	
błotna	albo	wyprawa	na	Islas	del	Rosario,	dla	pozo-
stałych	-	czas	wolny	-	można	zwiedzić	targ,	pójść	na	
plażę	 albo	 zapolować…	 na	 prawdziwe	 szmaragdy.	
Nocleg.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	wylot	do	Bogoty.	Po	zakwa-
terowaniu,	 zwiedzamy	 stolicę:	 Plaza	 Bolivar	 i  neo-
klasycystyczne	budowle	,	w tym	katedra	ukończona	
w 1823 r.	(największy	kościół	w Bogocie).	Spacer	po	
zabytkowej	dzielnicy	la	Candelaria	(zwana	przez	Po-
laków	kolumbijskim	„krakowskim”	kazimierzem).	Mu-
seo	de	Oro	oraz	Museo	Botero.	Obiad.	Po	południu	
wjazd	kolejką	na	wzgórze	Montserrat	 -	do	kościoła	
znanego	dzięki	cudownej	figurze	Chrystusa	Upada-
jącego	Pod	Krzyżem.	Podziwianie	panoramy	miasta.	
Kolacja	i powrót	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień� 14.	 Rano	 wyjazd	 do	 Zipaquira	 -	 pobliskiego	
uroczego	miasteczka	ze	słynną	na	cały	świat	solną	
katedrą.	Zwiedzamy	kościół,	Muzeum	Soli.	Powrót	do	
Bogoty.	 Transfer	 na	 lotnisko.	Wylot	do	Polski	przez	
jeden/dwa	porty	lotnicze.	

D�zień�15.	Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:
26.12 - 06.01.2015***
18.01 – 01.02.2015*
23.02 – 09.03.2015**
21.03 – 04.04.2015

27.04 – 11.05.2015
11.10 – 25.10.2015
16.11 – 30.11.2015

* dopłata do wysokiego sezonu 480 PLN
** termin karnawałowy – inny program , dopłata 830 PLN 
+ 190 USD
*** termin sylwestrowy, inny program i cena

CENA: 
7�680�PLN�+�2�790�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7680 PLN+ 1400 USD x kurs sprzedaży 
NBP płatne na 35 dni przed imprezą ( minus I rata)
III rata: 1390 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa – Santa Marta, 

Bogota – Warszawa
-  przeloty wewnętrzne: Cartagena – Bogota 
-  hotele 3* ( pokoje 2 –os. z łazienkami) w Santa 

Marta, Bogocie i Cartagenie, podczas pieszej 
przeprawy przez dżunglę noclegi w obozo-
wiskach – hamaki, prycze, w Parku Taurona 
w hamakach lub pod namiotem

-  wyżywienie - śniadania na całej trasie; podczas 
trekkingu 3 posiłki dziennie; dodatkowo 3 kolacje 
zgodnie z programem

-  transport autobus, minibus/van, samochody 
terenowe

- opiekę polskiego pilota- rezydenta w Kolumbii,
- opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Warta ( KL 30 000 EUR, NNW 

5 000 PLN)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 90 USD
- opłaty lotniskowe 52USD 
- napiwki ok. 60 USD
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D�zień�1.	Spotkanie	na	lotnisku	w Warszawie.	Przelot	
do	Seulu	z przesiadką	w porcie	tranzytowym.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Seulu;	 transfer	 do	 hotelu.	 Po	
krótkim	 odpoczynku	 zwiedzanie	 królewskiego	 Pa-
łacu	 Gyeongbokgung.	 Po	 południu	 spacer	 ulicz-
ką	 Insadong	 i  zakupy	w  tradycyjnych	warsztatach	
rękodzielniczych.	 Następnie	 zwiedzanie	 świątyni	
Jogyesa,	 będącej	 centrum	 duchowym	 największej	
koreańskiej	sekty	buddyjskiej	Jogye.	Późnym	popo-
łudniem	przejście	na	orientalny	bazar	Namdaemun.	
Dzień	 zakończymy	w  katedrze	 katolickiej,	w  której	
pochowani	zostali	chrześcijańscy	męczennicy.	Noc-
leg	w Seulu.	

D�zień�3.	 Rano	wjazd	 na	wieżę	widokową	 na	 górze	
Namsan	 i  podziwianie	 panoramy	miasta.	 Przejazd	
przez	 wyspę	 Yeouido	 zwaną	 Manhattanem	 Seulu	
i  kontynuowanie	podróży	do	Gyeongju,	niezwykłe-
go	miasta	pełniącego	przez	niemal	 tysiąc	 lat	 funk-
cję	 stolicy	 dynastii	 Silla,	 szczycącego	 się	wieloma	
świetnie	zachowanymi	zabytkami.	Nocleg	w Gyeon-
gju.

D�zień� 4.	 Zwiedzanie	 Gyeongju:	 starożytnych	 gro-
bowców	królewskich,	 obserwatorium	astronomicz-
nego	z VII	w.	i świątyni	Bulguksa	stanowiącej	dosko-
nały	przykład	tradycyjnej	architektury	sakralnej.	Po	
południu	przejazd	do	Busan	 i superszybka	podróż	
wodolotem	do	Fukuoki	w Japonii.	Dojazd	do	Naga-
saki.	Transfer	do	hotelu.	Nocleg	w Nagasaki.	

D�zień�5.	Poznawanie	burzliwej	historii	miasta	stano-
wiącego	 cel	 drugiego	 ataku	 atomowego.	W  dziel-

nicy	 Urakami	 zwiedzanie	 Muzeum	 Bomby	

Atomowej	i Parku	Pokoju.	W centrum	wizyta	w Mu-
zeum	Dejimy,	 przedstawiającego	 dzieje	 kontaktów	
miasta	z Zachodem	w okresie	całkowitej	izolacji	kra-
ju.	Po	południu	wizyta	w założonym	przez	Kolbego	
ośrodku	 maryjnym,	 „japońskim	 Niepokalanowie”.	
Nocleg	w Nagasaki.	

D�zień�6.	Przejazd	przez	malowniczy	półwysep	Shi-
mabara	do	miasta	o  tej	 samej	 nazwie.	Zwiedzanie	
zamku	 mieszczącego	 m.in.	 ekspozycję	 na	 temat	
krwawo	 stłumionego	powstania	 chrześcijańskiego,	
odwiedziny	 w  domach	 samurajskich	 i  podziwianie	
najdłuższego	 w  Japonii	 leżącego	 posągu	 Buddy.	
Przeprawa	promem	do	Kumamoto	i przejazd	do	jed-
nego	z uzdrowiskowych	miasteczek	w okolicy	Parku	
Narodowego	Aso.	Nocleg	w ryokanie,	tradycyjnym,	
pełnym	uroku	hotelu	z termalnymi	źródłami.	

D�zień�7.	Spacer	po	największym	na	świecie	masywie	
wulkanicznym	Aso-san.	Rozległa	kaldera	powita	nas	
zapewne	iście	diabelskimi,	siarkowymi	wyziewami…	
Onieśmieleni	potęgą	natury	delektować	się	będzie-
my	 księżycowym	 krajobrazem.	 Po	 południu	 prze-
jazd	w okolice	Usuki,	gdzie	poznamy	wielką	kolekcję	
średniowiecznych,	 kamiennych	 posągów	 buddów.	
Wieczorny	 posiłek	 „z	 dreszczykiem”	 -	 degustacja	
lokalnego	 przysmaku,	 ryby	 fugu	 (pol.	 „najeżka”).	
Nocleg	w Beppu.

D�zień�8.	Zwiedzanie	Beppu,	miasta	cieszącego	się	
opinią	 jednego	z najlepszych	 japońskich	kurortów.	
Podziwianie	gejzerów	oraz	barwnych	rozlewisk	two-
rzonych	przez	gorące	źródła.	Po	południu	zaokręto-
wanie	i całonocny	rejs	do	Osaki	przez	piękne,	usiane	

wysepkami	Morze	Wewnętrzne.
D�zień�9.	Wizyta	w  najważniejszych	 zabytkach	Kio-
to	 i Nara,	m.in.	w świątyni	Kiyomizu-	dera	i Todaiji.	
Zwiedzanie	dwóch	cesarskich	stolic	pozwoli	jeszcze	
pełniej	poznać	historię	Kraju	Kwitnącej	Wiśni,	oraz	-	
być	może	-	odnaleźć	klucz	do	duszy	Japończyków…	
Wieczorem	przejazd	najszybszą	koleją	świata,	shin-
kansenem,	 do	 Tokio.	 Przyjazd.	 Transfer	 do	 hotelu.	
Nocleg	w Tokio.	

D�zień�10.	Wyprawa	na	Fuji,	świętą	górę	shintoizmu,	
najwyższy	japoński	szczyt	i symbol	kraju.	Wjazd	na	
tzw.	 5.	 stację	 położoną	 na	wysokości	 ok.	 2300	m	
n.p.m.	Po	drodze	przystanek	przy	 źródełkach	 kry-
stalicznej	 czystej	wody	Oshi-no	hakkai.	Powrót	do	
Tokio	na	nocleg.				

D�zień� 11.	 Zwiedzanie	 Tokio,	 13-milionowej,	 pełnej	
swoistego	kolorytu	„miejskiej	dżungli”.	Wizyta	w naj-
piękniejszej	świątyni	miasta,	chramie	Meiji-jingu.	Po	
południu	przejazd	na	 lotnisko.	Wylot	do	Władywo-
stoku.

D�zień�12.	Przylot	do	Władywostoku.	Transfer	do	ho-
telu.	Krótki	nocleg.	Po	śniadaniu	transfer	na	dworzec	
kolejowy.	Odjazd	pociągiem	transsyberyjskim	do	Ir-
kucka.	Przejazd	pociągiem.	Wyżywienie	w pociągu	
we	własnym	zakresie.	Nocleg	w pociągu.

D�zień� 13-14.	 Podróż	 pociągiem	 transsyberyjskim.	
Wyżywienie	w pociągu	we	własnym	zakresie.	Noc-
legi	w pociągu.

D�zień�15.	 Przyjazd	do	 Irkucka	w godzinach	poran-
nych.	Następnie	przejazd	do	położonej	nad	Bajka-
łem	Listwianki.	Przyjazd	do	pensjonatu	Dieriewien-
ka.	 Następnie	 zwiedzanie	 muzeum	 Bajkału	 oraz	
wjazd	 wyciągiem	 na	 Kamień	 Czerskiego.	 Nocleg	
w Listwiance.

D�zień�16.	 Po	 śniadaniu	 czas	wolny	 na	 spacery	 lub	
dla	chętnych	fakultatywna	wycieczka	wodolotem	po	
Bajkale	 do	małej	 wioseczki	 Balszoje	 Koty.	 Nocleg	
w Listwiance.

D�zień�17.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Irkucka.	Po	drodze	
skansen	w Talcach.	Przyjazd	do	Irkucka.	Zakwate-
rowanie	 w  hotelu.	 Spacer	 po	 mieście,	 zwiedzanie	
Irkucka.	Nocleg	w Irkucku.

D�zień�18.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	
Warszawy	przez	jeden	z portów	tranzytowych.

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 890 PLN

CENA: 
9�370�PLN�+�2�740�USD�
I rata: 800 PLN, płatne przy zapisie
II rata: 9 370 PLN + 1990 USD x kurs sprzedaży 
PeKaO SA - na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 750 USD uczestnik zabiera ze sobą.  

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Seul; Tokio - Włady-

wostok, Irkuck - Warszawa 
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, po-

koje 2-osobowe z łazienkami, 2 noclegi w pensjo-
nacie w Listwiance, 1 nocleg na promie, 3 noclegi 
w pociągu transyberyjskim (przedziały 4-os)

-  wyżywienie: śniadania (wyjątek: pociąg transsybe-
ryjski - wyżywienie we własnym zakresie)

-  transport: bus, prom, statek, shinakansen, metro, 
kolej transsyberyjska

- opiekę polskiego pilota          
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)  
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 270 USD   
- dopłata do pokoju 1-osobowego 750 USD
- wyżywienie w pociągu transsyberyjskim

4.06 - 21.06.2015
11.07 -28.07.2015*

9.08 - 26.08.2015*
2.09 - 19.09.2015

KOReA�POłUDNiOWA�-�JAPONiA�-�ROSJA

Seul - Gyeongju - Nagasaki - Aso-san - Beppu - Kioto - Nara - Fuji - Tokio - Władywostok - 
kolej transsyberyjska - Irkuck - Listwianka - jezioro Bajkał
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Korea Północna to jeden z najbardziej niedostępnych 
i  tajemniczych krajów świata. Zadziwia wszystkich, 
a  wielu także trwoży, nie tyko całkowitą odmienno-
ścią kulturową i archaicznym ustrojem społeczno-go-
spodarczym, ale także monumentalnymi budowlami 
w stylu socrealizmu. To jedyne już w tej chwili miejsce 
na Ziemi, gdzie komunistyczny ustrój zachował się 
w swojej najbardziej ortodoksyjnej formule. Przekro-
czenie granicy przy wjeździe jest jakby przekrocze-
niem granicy dwóch światów.

D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w Warszawie.	
Wylot	do	Pekinu	przez	jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Pekinu	 w  godzinach	 rannych.	
Transfer	do	centrum	i zwiedzanie:	Plac	Tiananmen,	
Świątynia	Nieba	-	największy	obiekt	sakralny	cesar-
skich	Chin,	alternatywnie	-	czas	wolny	na	rekreację,	
chińskie	masaże,	 spacery.	Przejazd	do	hotelu,	 za-
kwaterowanie.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�3.	Wyjazd	na	lotnisko.	Przelot	do	Pyongyangu	
(Phenian).	 Szokowe	 zetknięcie	 z  orwellowską	 rze-
czywistością.	Transfer	do	miasta,	obiad.	Zwiedzanie	
stolicy	KRLD:	Łuk	Triumfalny	 (4	m	wyższy	od	 tego	
w Paryżu),	następnie	Wzgórze	Mansudae	(40-metro-
wy	pomnik	Kim	Il	Sunga/Kim	Ir	Sena).	Zakwaterowa-
nie	w hotelu	Yanggakdo.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień� 4.	 Wyjazd	 autokarem	 do	 Nampho	 (52	 km).	
Zwiedzanie	 Tamy	 Morza	 Zachodniego,	 przejazd	
w Góry	Kuwol	(60	km).	Obiad-piknik	w górach.	Prze-
jazd	do	Kesongu	 (stolica	Koryo	 -	pierwszego	pań-
stwa	 koreańskiego):	 Ściana	 Betonowa,	 Grobowiec	
króla	Kongmina	 (odtworzony	w 1989	 r.,	 grobowiec	
31.	w kolejności	króla	państwa	Koryo).	Zakwatero-
wanie	i kolacja	w stylowym	hotelu	w Kesong.

D�zień� 5.	 Śniadanie.	 Zwiedzanie	 Kesongu,	 w  tym	
strefy	 zdemilitaryzowanej	 w  Panmunjom,	 Muzeum	
Historii	Państwa	Koryo.	Powrót	do	Phenianu,	obiad.	
Po	obiedzie	zwiedzanie:	Pałacu	Młodzieży	i Studen-
tów	 (pokazowej	 szkoły	 średniej,	 której	 uczniowie	

stanowią	 swoistą	 wizytówkę	 edukacyjną	 KRLD),	
Pałacu	Kultury	(największej	na	świecie	biblioteki	pu-
blicznej),	Galerii	Sztuki	Koreańskiej.	Kolacja	i nocleg	
w Phenianie.

D�zień� 6.	 Wyjazd	 do	Wonsan	 (200	 km,	 największe	
miasto	portowe	na	wschodnim	wybrzeżu),	po	dro-
dze	postój	przy	wodospadzie	Ulim.	Po	przyjeździe	
do	Wonsan	obiad	a następnie	zwiedzanie	rolniczej	
spółdzielni	 produkcyjnej	 Chonsam	 (pokazowe-
go	 kołchozu,	 jednego	 z  niewielu	 dostępnych	 dla	
cudzoziemców)	 oraz	 Międzynarodowego	 Obozu	
Pionierskiego	 w  Songdowon.	 Dalszy	 przejazd	 do	
Kumgangsan	 (Gór	 Diamentowych).	 Zakwaterowa-
nie	w hotelu,	kolacja	i nocleg.	

D�zień�7.	Po	śniadaniu	trekking	do	wodospadu	Kury-
ong.	Obiad	a następnie	spacer	nad	jeziorem	Samil.	
Nocleg	w Kumgangsan.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	przejazd	nad	 jezioro	 i plażę	
Sijung.	Obiad	a następnie	droga	powrotna	do	Phe-
nianu.	Przyjazd	do	Phenianiu	na	kolację	i nocleg.

D�zień� 9.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Pyongyangu,	
w tym:	Pałac	Kumsusan	(Mauzoleum	Kim	Ir	Sena),	
Grób	 Rewolucjonistów	 Antyjapońskich,	 Świątynia	
Kwangbop.	Obiad	a po	obiedzie	zwiedzanie	Man-
gyongdae	(miejsca	narodzin	Wielkiego	Wodza	Kim	
Il	Sunga),	metro	(przejażdżka	oraz	zwiedzanie	poka-
zowej	stacji),	Statua	 Idei	Juche	 (150	m	wysokości,	
swoisty	prezent	od	narodu	na	70.	urodziny	Wielkie-
go	Wodza	Kim	 Il	Sunga/Kim	 Ir	Sena),	pomnik	po-
święcony	 Partii	 Robotniczej,	 wizyta	w  koreańskiej	
kręgielni.	Kolacja	i nocleg	w Phenianie.

D�zień�10.	 Śniadanie.	 Następnie	wizyta	w Muzeum	
Sztuki	 Ludowej	 (wyjątkowa	 okazja	 zobaczenia,	
w jaki	sposób	ideologia	potrafi	modyfikować	nawet	
starą	kulturę	 ludową),	Studio	Filmów	Koreańskich,	
Galeria	 Sztuki	 Mansudae.	 Obiad	 a  po	 obiedzie	
zwiedzanie	 Muzeum	 Wojny	 Koreańskiej,	 amery-
kańskiego	 statku	 szpiegowskiego	 Pueblo	 oraz	
spacer	 w  Parku	 Moran	 (jednym	 z  najpopularniej-
szych	miejsc	 spotkań	mieszkańców	stolicy:	 zaba-
wy,	śpiewy,	tańce);	obiad-piknik.	Wizyta	w Centrum	
Handlowym	Raekwon.	Pożegnalna	kolacja.	Nocleg	
w Phenianie.

D�zień�11.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko	i wylot	do	
Pekinu.	Przylot	do	Pekinu	w godzinach	popołudnio-
wych.	 Transfer	 do	hotelu.	Czas	wolny	 lub	 fakulta-
tywnie	 zwiedzanie	 obiektów	 olimpijskich;	 „Ptasie	
Gniazdo”.	Nocleg	w Pekinie.

D�zień�12.	Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko	 i wylot	
do	 Warszawy	 przez	 jeden	 z  europejskich	 portów	
lotniczych.	 Późnym	wieczorem	 przylot	 na	Okęcie.
Gospodarze	 zastrzegają	 sobie	 możliwość	 zmiany	
kolejności	poszczególnych	punktów	programu.

OPCJA:�KOReA�POłUDNiOWA,�dopłata�2 370 PLN�
+�1�245�USD

D�zień�12.	 Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	 i  wylot	
do	Seulu.	Po	przylocie	 transfer	do	centrum	Seulu,	
spacer	 na	Plac	Gwanghamun,	do	Pałacu	Gyeong-
bokgung,	 świątyni	 Jongmyo.	 Transfer	 do	 hotelu.	
Wieczorem	wjazd	na	wzgórze	Namsan	i 	podziwia-
nie	panoramy	miasta	(dla	chętnych	wjazd	kolejką	na	
wieżę	widokową	ok.10	USD).	Możliwość	posmako-
wania	miejscowej	kuchni.	Nocleg	w Seulu.

D�zień� 13.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 katedry	 katolickiej,	
skansenu	Namsangol	Hanok	Village,	wizyta	na	ba-
zarze	Namdaemun.	Około	południa	wizyta	w świą-
tyni	 Jogyesa,	 spacer	 uliczką	 Insandong.	 Przejazd	
przez	 wyspę	 Yeouido	 zwaną	 Manhattanem	 Seulu	
i  kontynuowanie	podróży	do	Gyeongju,	niezwykłe-
go	miasta	pełniącego	przez	niemal	 tysiąc	 lat	 funk-
cję	 stolicy	 dynastii	 Silla,	 szczycącego	 się	wieloma	
świetnie	zachowanymi	zabytkami.	Nocleg	w Gyeon-
gju.

D�zień� 14.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 Gyeongju,	 między	
innymi:	 groty	 Seokguram,	 świątyni	 Bulguksa,	 sta-
rożytnych	 grobowców	 królewskich.	 Po	 południu	
wizyta	 w  obserwatorium	 astronomicznym	 z  VII	 w.	
i stanowiącej	doskonały	przykład	tradycyjnej	archi-
tektury	sakralnej	oraz	nas	stawem	Anapji.	Na	zakoń-
czenie	 zwiedzania	wizyta	w Muzeum	Narodowym.	
Po	 południu	 przejazd	 do	 Taegu,	 zakwaterowanie	
w hotelu	w pobliżu	lotniska.	Nocleg.

D�zień�15.	Rano	transfer	na	lotnisko	o przelot	na	wy-
spę	Jeju.	Po	przylocie	wizyta	w wiosce	Seongeup.	
Następnie	przejazd	na	wzgórze	Seongsan	Ilchulbon,	
powstałe	na	skutek	licznych	erupcji	wulkanicznych.	
Na	 zakończenie	 zwiedzania	wizyta	w  jaskini	Man-
jang.	Nocleg	na	wyspie	Jeju.

D�zień�16.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Parku	Hanlim	po-
łożonego	na	zachodnim	wybrzeżu	wyspy,	następnie	
wizyta	 w  muzeum	 herbaty.	 Przejazd	 i  zwiedzanie	
południowego	wybrzeża:	wodospady	Cheonjiyeon,	
wybrzeże	 klifowe	 Jusanjeoli	 -	 szereg	 czarnych	 kli-
fów	 przypominających	 skalne	 kolumny	 powstałe	
w wyniku	nagłego	ochłodzenia	 i zastygnięcia	 lawy,	
buddyjska	świątynia	Yakcheonsa.	Powrót	do	hotelu,	
tzw.	„Mysterious	Road.	Nocleg	na	wyspie	Jeju.

D�zień�17.�Transfer	na	lotnisko	i przelot	do	Seulu.	Po	
przylocie	 transfer	 do	 hotelu.	 Czas	 na	 spacery	 po	
Seulu,	wydawanie	ostatnich	wonów,	wizyta	w dziel-
nicy	Bukchon.	Nocleg/odpoczynek	w 	hotelu	w Seu-
lu.

D�zień�18.	Transfer	na	 lotnisko	 i wylot	do	Warszawy	
przez	 europejski	 port	 tranzytowy.	 Przylot	 do	War-
szawy	w godzinach	wieczornych.	Zakończenie	 im-
prezy.

UWAGA:	Przy	liczbie	chętnych	mniejszej	niż	5	osób,	
opcja	 „Korea	 Południowa”	 realizowana	 będzie	 bez	
udziału	pilota	z przewodnikiem	anglojęzycznym.

KOReA�PÓłNOCNA + opcja Korea Południowa - Szlakiem ortodoksyjnego komunizmu

TERMINY:

* dopłata do obchodów z okazji powstania KRLD 60 EUR

CENA: 
6�480�PLN�+�1�360�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 480 PLN + 1 360 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem imprezy (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Pekin - Phenian - 

Pekin - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 4****/3***, pokoje 

2-osobowe z łazienkami
-  transport mikrobusem
-  opiekę miejscowych przewodników
-  transfery z i na lotnisko
-  opłatę za wizy północnokoreańską i chińską
-  opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  wyżywienie: Korea - trzy posiłki dziennie; Chiny 

- śniadanie, obiadokolacja; Korea Pd - HB (śniada-
nia i obiady lub kolacje)

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu: 70 EUR (ok. 30 USD w Korei Połu-

dniowej)
-  opłaty lotniskowe: 35 EUR
-  zwyczajowe napiwki: ok. 40 EUR
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 350 EUR 

(opcja Korea Pd + 420 USD)

23.04 - 04.05/10.05.2015
03.09 - 14.09/20.09.2015
01.10 - 12.10/18.10.2015*
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Korea Północna to jeden z najbardziej niedostępnych 
i  tajemniczych krajów świata. Zadziwia wszystkich, 
a  wielu także trwoży, nie tyko całkowitą odmienno-
ścią kulturową i archaicznym ustrojem społeczno-go-
spodarczym, ale także monumentalnymi budowlami 
w stylu socrealizmu. To jedyne już w tej chwili miej-
sce na Ziemi, gdzie komunistyczny ustrój zachował 
się w swojej najbardziej ortodoksyjnej formule. Prze-
kroczenie granicy przy wjeździe jest jakby przekro-
czeniem granicy dwóch światów. Jednakże ostatnio 
wydaje się, że Korea zrobiła pierwszą nieśmiałą próbę 
powrotu do normalności. Jej przejawem jest wybudo-
wanie ośrodka narciarskiego w miejscowości Masik 
- niedaleko Wonsan. Od drugiej połowy lutego 2014 
ośrodek został udostępniony także dla zagranicznych 
turystów. Jest to znamię, być może, nowego otwarcia 
Korei Północnej na świat. Nasza grupa zwiadowcza 
w  ilości dwóch osób wizytowała ośrodek już 2 mar-
ca 2014, a jej uczestnicy byli pierwszymi narciarzami 
z zagranicy, którzy zjechali po stokach ośrodka nar-
ciarskiego w Masik! Trasy znakomicie przygotowane, 
ośrodek w standardzie pełnych 5*****. Przy okazji po-
każemy także najważniejsze atrakcje programu tury-
stycznego po Korei Północnej. 

D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	do	Pekinu	przez	jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Pekinu	 w  godzinach	 rannych.	
Transfer	do	centrum	i zwiedzanie	Placu	Tiananmen,	
po	czym	przejazd	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Od-
poczynek	po	podróży.	Czas	wolny	 na	 sen	 lub	 re-
kreację,	 chińskie	masaże,	 spacery.	Około	godziny	
16:30	 przejazd	 na	 dworzec	 kolejowy.	Godz.	 17:20	
wyjazd	 pociągiem	 z  Pekinu	 do	 Phenianu	 (Korea	
Północna)	w wagonach	 kuszetkowych.	 Po	 drodze	
podglądanie	chińskiej	prowincji	aż	do	granicy	z Ko-
reą	Północną.	Nocleg	w kuszetce.

D�zień�3.	Przebudzenie	się	w orwellowskiej	 rzeczy-
wistości.	 Przejazd	 przez	 głęboką	 prowincję	 Korei	
Północnej	do	Phenianu.	Możliwości	obserwacji	ży-
cia	na	prowincji.	Przyjazd	do	Pyongyangu	(Phenian)	

o godz.	17:45.	Transfer	do	hotelu,	po	drodze	

wizyta	pod	Pomnikiem	Kim	Ir	Sena	i Łukiem	Trium-
falnym,	dalszy	przejazd	do	hotelu,	podglądanie	wie-
czornej	rzeczywistości	Phenianu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Wonsan	(200	km,	
największe	miasto	portowe	na	wschodnim	wybrze-
żu),	 po	drodze	postój	 przy	wodospadzie	Ulim.	Po	
przyjeździe	do	Wonsan	obiad	a następnie	zwiedza-
nie	rolniczej	spółdzielni	produkcyjnej	Chonsam	(po-
kazowego	kołchozu,	jednego	z niewielu	dostępnych	
dla	cudzoziemców)	oraz	Międzynarodowego	Obozu	
Pionierskiego	 w  Songdowon.	 Dalszy	 przejazd	 do	
Kumgangsan	 leżącego	 w  znanych	 ze	 swej	 urody	
Górach	 Diamentowych.	 Spacer	 nad	 jeziorem	 Sa-
mil,	podziwianie	niezwykłego	krajobrazu	-	lśniących	
bielą	szczytów	a następnie	przejazd	do	pierwszego	
w historii	KRLD	ośrodka	narciarskiego	Masik.	Przy-
jazd	na	miejsce	w godzinach	wieczornych.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 5-7.�Ceremonialne	 otwarcie	 najbardziej	 eg-
zotycznego	 ośrodka	 narciarskiego	 dla	 polskich	
turystów	 -	 narciarzy.	 Pierwsze	 szusy	 i  pierwsze	
wrażenia,	mnóstwo	zdjęć	i tak	przez	następne	dwa	
dni…Wieczorami	 po	 nartach	 możliwość	 korzysta-
nia	z uciech	ośrodka	narciarskiego,	 jak	np.	sauna,	
basen,	 masaże	 a  także	 dla	 chętnych	 karaoke	 po	
koreańsku…	

D�zień�8.�Po	śniadaniu	wyjazd	do	Phenianu.	Przyjazd	
około	 godz.	 11:30.	 Po	 obiedzie	 zwiedzanie:	 Pałac	
Kumsusan,	Pałacu	Młodzieży	i Studentów	(pokazo-
wej	szkoły	średniej,	której	uczniowie	stanowią	swo-
istą	 wizytówkę	 edukacyjną	 KRLD),	 Pałacu	 Kultury	
(największej	na	świecie	biblioteki	publicznej),	Galerii	
Sztuki	Koreańskiej.	Kolacja	i nocleg	w Phenianie.

D�zień� 9.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 na	 lotnisko.	 Godz.	
10:30	wylot	do	Pekinu.	Przylot	do	Pekinu	o godz.	
11:10.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Po	po-
łudniu	czas	wolny	na	zakupy,	spacery,	masaże	lub	
fakultatywnie	wyjazd	na	zwiedzanie	Wielkiego	Muru	
-	jednego	z siedmiu	nowych	cudów	świata,	najwięk-
szego	na	świecie	systemu	umocnień	i najwybitniej-
szego	zabytku	chińskiego	budownictwa.	Powrót	do	
hotelu	w godzinach	wieczornych.	Kolacja	pożegnal-
na,	nocleg.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko,	  wylot	
do	 Warszawy	 przez	 jeden	 z  europejskich	 portów	
lotniczych.	 Późnym	 popołudniem	 przylot	 do	War-
szawy.

TERMINY:

CENA: 
5�995�PLN�+�1�170�eUR
I rata: 800 PLN 
II rata: 5 995 PLN + 1170 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem imprezy (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Pekin, Phenian - 

Pekin - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach 4****/3***, pokoje 

2-osobowe z łazienkami
-  transport: pociąg na trasie Pekin - Phenian, 

mikrobus
-  opiekę miejscowych przewodników
-  transfery z i na lotnisko
-  opłatę za wizy północnokoreańską i chińską
- opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
-  wyżywienie: Korea - trzy posiłki dziennie; Chiny - 

śniadanie, obiadokolacja
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu: 70 EUR
-  opłaty lotniskowe: 35 EUR
- zwyczajowe napiwki: ok. 40 EUR
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 230 EUR
-  dopłata do karnetu narciarskiego 30 EUR dziennie
UWAGA: na miejscu istnieje możliwość wypoży-
czenia obuwia i sprzętu narciarskiego.

27.02 - 08.03.2015

KOReA�PÓłNOCNA�-�NARTY�W OŚRODKU�mASiK�
+ program zwiedzania ostatniego kraju ortodoksyjnego komunizmu
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KUBA

D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Havany	przez	jeden	z europejskich	portów	lot-
niczych.	Przylot	do	Havany	w godzinach	wieczornych.	
Po	przylocie	transfer	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 w  kierunku	 prowincji	
Pinar	 del	Rio,	 słynącej	 z  uprawy	 tytoniu.	Po	drodze	
wizyta	w „Sierra	del	Rosario”	rezerwacie	biosfery	wpi-
sanym	na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Po-
dziwiać	tu	można	oprócz	nietkniętej	przyrody	również	
pozostałości	po	 francuskich	plantacjach	kawy	z XIX	
wieku.	Dalszy	przejazd	w kierunku	Soroa	z wysokim	
na	21	m.	wodospadem	oraz	ogrodem	botanicznym,	
w  którym	 podziwiać	 można	 ponad	 700	 gatunków	
kwiatów,	między	innymi	orchidei.	Wycieczka	do	Doli-
ny	Vinales,	krótki	postój	przy	punkcie	widokowym	Los	
Jazmines,	gdzie	spróbujemy	Guarapo	(soku	z trzciny),	
Jaskinia	 Indian,	 przepłynięcie	 łódką	 przez	 jaskinię,	
wizyta	w  jednym	z  tradycyjnych	kubańskich	domów	
wiejskich.	 Obiad	 w  restauracji	 Palenque	 pod	 skałą	
z gigantycznym	malunkiem	zwanym	Murem	Prehisto-
rii,	następnie	godzinny	spacer	szlakiem	przez	dolinę.	
Nocleg	w okolicy	Pinar	del	Rio.	

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wyjazd	w kierunku	Havany.	Po	
przyjeździe	 do	 Havany	 zwiedzanie	 Starego	 Miasta:	
Katedra,	Plac	Św.	Franciszka,	Bodeguita	del	Medio,	
Muzeum	Rumu,	wizyta	w  twierdzy	 Trzech	Króli	 -	 El	
Morro.	Wieczorem	fakultatywnie	wyjście	do	jednego	
z najsłynniejszych	kabaretów	świata	-	Tropicana.	Noc-
leg	w Havanie.	

D�zień�4.	Wcześnie	 rano	 transfer	na	 lotnisko	 i przelot	
do	Santiago	de	Cuba/Holguin.	Po	przylocie	zwiedza-
nie	Santiago	de	Cuba:	dom	pierwszego	gubernatora	
Kuby	-	Diego	Velazqueza,	wizyta	w twierdzy	El	Morro,	
gdzie	znajduje	się	Muzeum	Piractwa,	w trakcie	zwie-
dzania	czas	na	lunch.	Wieczorem	wyjście	do	Casa	de	
la	Trova.	Nocleg	w Santiago	de	Cuba.	

D�zień�5.	Po	śniadaniu	przejazd	na	krótki	 trekking	do	
Grand	Piedra.	Po	powrocie	do	santiago	dalsze	zwie-
dzanie	miasta:	Park	Cespedes,	katedra,	Plac	Maceo,	
ulice	Heredia,	Padre	Pico.	Po	południu	spacery	i za-
kup	pamiątek.	Nocleg	w Santiago	de	Cuba.

D�zień�6.	Śniadanie.	Przejazd	z Santiago	de	Cuba	do	
Camaguey	(ok.	330	km).	Po	drodze	wizyta	w sanktu-
arium	Virgen	del	Cobre	 -	patronki	Kuby	 i  spacer	po	
kolonialnym	centrum	Bayamo.	Przyjazd	do	obfitujące-
go	w architekturę	kolonialną	miasta	Camaguey	-	dla	
chętnych	wieczorne	spacery	brukowanymi	uliczkami	
tego	miasta.	Nocleg	w Camaguey.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	w  kierunku	 Trinidadu.	
Po	drodze	wizyta	w słynącej	z upraw	 trzciny	cukro-
wej	Dolinie	Ingenios	wraz	z wejściem	na	wieżę	Iznaga.	
Przyjazd	w okolice	Trynidadu	i po	południu	odpoczy-
nek	w hotelu	przy	basenie.	Fakultatywnie	wieczorem	
wyjście	na	spektakl	w Casa	de	la	Trova.	Nocleg.

D�zień�8.	Od	rana	przejazd	do	Parku	Topes	de	Collan-
tes,	krótki	trekking.	Po	powrocie	do	Trynidadu	-	zwie-
dzanie:	Plaza	Mayor,	kościół	parafialny	Santisima	Try-
nidad,	Muzeum	Romantyzmu,	wizyta	w Cancanchara	
-	 stolicy	 afrokubańskiej	muzyki,	 dawny	 klasztor	 Św.	
Franciszka.	Nocleg	w hotelu	w Trynidadzie.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	wyjazd	w kierunku	wyspy	Cayo	
Coco	lub	Cayo	Santa	Maria.	Po	drodze	przejazd	przez	
miasto	Che	Geuvary	-	Santa	Clara,	z krótkim	posto-
jem	przy	mauzoleum	Che-Guevary.	Po	przyjeździe	na	
wyspę	zakwaterowanie	w hotelu	przy	plaży.	Czas	na	
relaks.	Nocleg	na	wyspie.

D�zień�10� -12.	Pobyt	na	wyspie	z opcją	All	 Inclusive.	
Możliwość	skorzystania	z wycieczek	fakultatywnych.

D�zień� 13.	 Transfer	 na	 lotnisko	 na	 Cayo	 Coco/Cayo	
Santa	Maria	i przelot	do	Havany.	Po	przylocie	do	Ha-
vany	transfer	do	hotelu.	Wieczorem	fakultatywne	wyj-
ście	do	centrum.	Nocleg	w Hawanie.	

D�zień�14.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Havany:	Malecon,	
Plac	Rewolucji,	Park	Centralny	z Kapitolem,	Av.	Pra-
do,	dzielnica	Miramar,	cmentarz	Colon,	fabryka	cygar,	
Wzgórze	Uniwersyteckie.	Nocleg	w Havanie.

D�zień�15.	Od	rana	czas	wolny	na	zakup	ostatnich	pa-
miątek.	 Po	 południu	 transfer	 na	 lotnisko	 i  wylot	 do	
Europy.

D�zień�16.	Przylot	do	portu	tranzytowego	i przesiadka	
na	samolot	lecący	do	Warszawy.	Lądowanie	na	lotni-
sku	Okęcie.

Pinar del Rio - dolina Vinales - Santiago de Cuba - Camaguey - Trinidad - Topes de Collan-
tes - Cienfuegos - Cayo Coco/Cayo Santa Maria - Havana

TERMINY:
18.01 - 02.02.2015
15.02 - 02.03.2015*

08.03 -23.03.2015
 15.11 - 30.11.2015

* Wysoki sezon - dopłata 550 PLN + 150 EUR

CENA: 
6�350�PLN�+�1�550�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 350 PLN + 1550 EUR x kurs sprzedaż 
Pekao SA na 35 dni przed terminem imprezy 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Hawana - 

Warszawa
-  loty wewnętrzne Havana - Santiago de Cuba/

Holguin; Cayo Coco/Cayo Santa Maria - Havana
-  zakwaterowanie w hotelach 3***/4**** w trakcie 

objazdu, za wyjątkiem Camaguey hotel tury-
styczny, na wyspie hotel 4****/5***** 

-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika
-  transport mikrobusem lub autokarem z klimaty-

zacją 
-  transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na 

lotnisko
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, dodatkowo 

obiad: dzień 2, w Trynidadzie i na Cayo Coco All 
Inclusive

-  promesę wjazdową na Kubę
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz 

opłat lotniskowych: 150 EUR
-  opłaty wylotowej z Kuby: 25 EUR
-  fakultatywnego wyjścia do Tropicany: 90 EUR
-  napiwków: 40 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 380 EUR
-  posiłków niezawartych w programie (koszt kolacji 

ok. 10-20 EUR/kolacje)
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie,	 lot	
na	Madagaskar	przez	jeden	lub	dwa	porty	tranzytowe.	

D�zień�2.	Przylot	do	Antananarivo,	stolicy	Madagaskaru	
(popularnie	zwanej	Tana),	załatwienie	formalności	wi-
zowych.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Wyjście	na	zwie-
dzanie	miasta	 -	spacer	do	 ruin	królewskiego	pałacu	
Królowej	 i pałacu	Premiera.	Po	kolacji	dla	chętnych,	
wieczorne	wyjście	na	 lokalną	potańcówkę.	Nieśmia-
ła	 próba	 wmieszania	 się	 w  zabawę	 lub	 obserwacja	
uczestników…	Nocleg.

D�zień�3.	Rano	podziwianie	panoramy	stolicy	Madaga-
skaru	z punktu	widokowego	oraz	wizyta	w Muzeum	
Andafivaratra.	Następnie	transfer	na	lotnisko	i przelot	
na	południe	do	Tulear.	Przejazd	w kierunku	Ranohiry	
przez	 las	Zombitse,	po	drodze	podziwianie	miejsco-
wych	 baobabów,	 zwiedzanie	 grobowców	 Mohafaly,	
przystanek	 u  stóp	 Królowej	 Isalo.	 Późnym	 popołu-
dniem	przyjazd	do	hotelu,	kolacja,	nocleg.

D�zień�4.	Rano	przejazd	na	klif.	Dalsza	piesza	penetra-
cja	Parku	Narodowego	Isalo.	Dojście	do	porażającego	
swym	ogromem	i urodą	„kanionu	małp”.	Podziwianie	
nieprawdopodobnych	formacji	skalnych,	 tworzących	
księżycowe	dziwolągi	skalne	o zwariowanych	kształ-
tach,	 wśród	 których	 rosną	 jedynie	 tutaj	 spotykane	
aloesy:	pachypodium	rosulatum	i aloeisaloensis.	Ob-
serwacja	lemurów.	Fotografowanie	dziwów	natury	na	
różne	sposoby.	Orzeźwiające	kąpiele	w wodnej	oazie	
pod	 huczącym	wodospadem.	 Pełna	 rekreacja	 i  na-
bieranie	 sił.	 Powrotny	 spacer	w  kierunku	 hotelu.	 Po	
drodze	odkrywanie	niespotykanych	karłowatych	ba-
obabów.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�5.	 Po	 śniadaniu	przejazd	przez	Horombe	Pla-
teau,	 które	 dzieli	 płaskowyż	 malgaski	 i  południową	
cześć	 wyspy.	 Dojazd	 do	 Voitsoaka	 i  przesiadka	 na	
półciężarówkę.	Zakwaterowanie	w 	Camp	Catta.	Po-
południe	poświęcone	odkrywaniu	okolicy,	spacer	po	
lesie	 Tsaranoro.	 Podglądanie	 lemurów	 żerujących	
w promieniach	wschodzącego	słońca.	Spacer	po	la-
sach,	w których	gołym	okiem,	bez	szkieł	 i binokula-
rów	zobaczyć	można	niespotykaną	nigdzie	indziej	na	
świecie	faunę	i florę.	Wyjście	w busz	w poszukiwaniu	
lemurów	catta	-	najbardziej	zbliżonych	w ewolucji	do	
człowieka.	Przejście	przez	okoliczną	wioskę	ludu	Bet-
sileo	i Bara	wśród	roześmianych	dzieciaków,	proszą-
cych	nieśmiało	o zdjęcia	oraz	drobny	upominek.	Po	
kolacji	próba	wycieczkowego	chóru	-	wieczór	tańców	
i pieśni	polsko-malgaskich.	Nocleg.

D�zień�6.	Śniadanie	w hotelu.	Dalsza	droga	w kierunku	
Fianarantsoa	 poprzez	 urokliwe	miasteczko	 Ambala-
vao,	 wśród	 winnic,	 pól	 papirusowych,	 niezwykłych	
grot	i formacji	górskich.	Krótka	wizyta	na	miejscowym	
bazarze	znanym	z roślin	leczniczych.	Zwiedzanie	tra-
dycyjnej	 fabryki	papirusowej	„Antaimaro’s”.	Przyjazd	
do	 Fianarantsoa	 późnym	 popołudniem.	 Zakwatero-
wanie	i kolacja,	nocleg.

D�zień�7.	 Śniadanie	wczesnym	 rankiem.	Udajemy	 się	
do	pierwszego	na	Madagaskarze	szpitala	dla	 trędo-
watych	założonego	przez	polskiego	jezuitę	ojca	Jana	
Beyzyma.	 Zwiedzanie	 kościółka	 (gdzie	 znajdują	 się	
pamiątki	po	ojcu)	oraz	szpitala	w towarzystwie	stru-
dzonych,	 ale	 uśmiechniętych	 misjonarzy.	 Następnie	
wyjazd	na	północ	-	przejazd	wśród	jedynych	w swoim	

rodzaju	 wzniesień	 i  zboczy	 górskich,	 gdzie	

kolor	 rdzawo-czerwony	 dominuje	 wśród	 zieleni	 pól	
ryżowych	 przyklejonych	 do	 łagodnych	 zboczy.	 Po-
dziwianie	piętrowych	chat	Malgaszów,	zbudowanych	
z czerwonej	cegły	błotnej.	Krótki	postój	w „Zamafiry	
arts	shop”	w Ambositra	-	pracowni	oryginalnych	rzeźb	
w drewnie,	typowych	dla	tej	części	Madagaskaru.	Po	
południu	przejazd	w kierunku	dawnej	stacji	klimatycz-
nej	 Antsirabe,	 niegdyś	 bardzo	 znanego,	 urokliwego	
kurortu	francuskiego,	gdzie	czas	zatrzymał	się	na	ko-
lonialnej	przeszłości.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Kola-
cja	i nocleg.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 krótkie	 zwiedzanie	 Antsirabe.	
Przejażdżka	 rikszami	 po	mieście,	 ciągnionymi	 przez	
muskularnych,	dobrze	zbudowanych	Malgaszów.	Od-
wiedziny	 w  lokalnych	 wytwórniach	 rzemieślniczych	
produkujących	słomiane	kapelusze,	wyroby	z rogów	
i wyroby	hafciarskie.	Kolejnie	przejazd	przez	malow-
nicze	krajobrazy	płaskowyżu	czerwonej	wyspy	w kie-
runku	 Antananarivo.	 Wizyta	 w  tradycyjnej	 wytwórni	
aluminiowych	 naczyń	 w  Ambatulambo.	 Dotarcie	 do	
Antananarivo	w późnych	godzinach	popołudniowych.	
Kolacja,	nocleg.

D�zień�9.	Od	 rana	 zwiedzanie	Tany	 -	Aleja	Niepodle-
głości,	 Jezioro	 Anosy,	 wizyta	 w Ogrodzie	 Botanicz-
nym	 i  Zoologicznym	 Tsimbazaza	 -	 zapoznanie	 się	
z  najważniejszymi	 gatunkami	 flory	 i  fauny	 „Czerwo-
nej	Wyspy”.	 Kolejnie	 wyjazd	 do	 Andasibe.	 Przejazd	
wzdłuż	 zielonych	 poletek	 ryżowych,	 ciekawych	 do-
lin	 i  wschodniego	 lasu.	 Postój	 w Mandraka.	Wizyta	
w ośrodku,	zajmującym	się	ochroną	niektórych	gatun-
ków	zwierząt	wschodnich	lasów	deszczowych,	m.in.	
kameleonów,	żab,	jaszczurek.	Kontynuacja	przejazdu	
do	 Rezerwatu	 Perinet	mijając	 charakterystyczny	 las	
roślin	zwanych	„uszami	słonia”.	Dla	chętnych	nocna	
penetracja	dżungli	w poszukiwaniu	lemurów	i  innych	
nocnych	żyjątek	lub	też	okazja	do	spaceru	trzymając	
za	 rękę	naprędce	poznanego	 towarzysza	podróży…	
Kolacja	i nocleg	w Andasibe.

D�zień�10.	Wyjście	na	spotkanie	olbrzymich	Indri-Indri	
(największa	 odmiana	 lemurów),	 które	 przypominają	
niedźwiadki	koala	w kolorach	czarno-białych.	Perinet	
jest	świetnym	miejscem	do	oglądania	ptaków,	wśród	
endemicznej	flory	spotkamy	też	malgaskie	orchidee.	
Powrót	do	hotelu,	po	czym	przeprawa	przez	zbocza	
porośnięte	 palmami	 ravinala,	 będącymi	 symbolem	
Madagaskaru.	Naszym	celem	będzie	tym	razem	Ka-
nał	Pangalan.	Majestatyczny	rejs	po	wodach	Kanału	
Pangalan	 oraz	 łańcuszku	 małych	 jeziorek	 połączo-
nych	ze	sobą	wodami	Kanału.	Kolacja	i nocleg	w ho-
telu.

D�zień�11.	Rano	wizyta	w prywatnym	rezerwacie	i ko-
lejne	spotkanie	z  lemurami.	Po	południu	czas	wolny	
na	odpoczynek	przy	plaży.	Kolacja	w hotelu.	Nocleg.

D�zień�12.	Po	śniadaniu	dalszy	rejs	przez	Kanał	Pan-
galan,	oglądanie	tropikalnej	roślinności	oraz	lokalnych	
wiosek	z pokładu	barki.	Przypłynięcie	do	Tamatavy	-	
najważniejszego	portu	morskiego	na	Madagaskarze,	
usytuowanego	nad	Oceanem	Indyjskim.	Po	południu	
city	tour	oraz wizyta	na	lokalnym	targowisku.	Kolacja	
i nocleg	w hotelu	w Tamatave.

D�zień�13.	Rano	wyjazd	do	Soanierana	Ivongo	-	mia-
steczka	 położonego	 około	 dwie	 godziny	 drogi	 na	
północ	 od	 Tamatave.	 Poznamy	 prawdziwe	 oblicza	

malgaskiej	 przyrody	 i…	 infrastruktury	 drogowej   
Przesiadka	 na	 łódź	 i  przepłyniecie	 na	 wysepkę	 za-
kochanych	 -	 Sainte	 Marie.	 Transfer	 do	 miejsca	 za-
kwaterowania.	Czas	wolny,	plażowanie	lub	też	próba	
odnalezienia	 się	 w  nowej	 idyllicznej	 rzeczywistości.	
Podziwianie	zachodu	słońca	„na	wschód	od	Madaga-
skaru”.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 14� -� 15.	Wypoczynek	 lub	 dla	 chętnych	 fakul-
tatywne	 zwiedzanie	 wyspy	 -	 m.in.	 plantacja	 wanilii	
i kawy,	wizyta	w stolicy	Ambodifototra,	na	cmentarzu	
piratów	oraz	w najstarszym	kościele	na	Madagaska-
rze,	w sezonie	bezkrwawe	polowanie	na	humbaki.	Dla	
zwolenników	aktywnego	spędzania	czasu	możliwość	
nurkowania,	snorkelingu,	a także	wyprawy	rowerowej	
do	 niezwykle	 fotogenicznego	 wodospadu.	 Kolacje	
i noclegi.

D�zień� 16.	 O  świcie,	 po	 bardzo	wczesnym	 śniadaniu	
transfer	 do	 portu	 i  powrót	 łodzią	 na	 Madagaskar.	
Prawdziwa	 malgaska	 przygoda.	 Przejazd	 lokalnym	
autobusem,	 karkołomnym	 duktem	 do	 Tamatave,	
w towarzystwie	oryginalnych	Malgaszy…	Podziwianie	
dzikich	plaż	i lagun	gdzie	palmy	kokosowe	kłaniają	się	
błękitnym	 wodom	 Oceanu	 Indyjskiego.	 Przyjazd	 na	
kolacje	do	Tamatave.	Nocleg.

D�zień� 17.	 Śniadanie	 w  hotelu.	 W  Tamatave	 zmiana	
środka	transportu	i wyjazd	mikrobusem	do	Andasibe.	
Po	 drodze	 podglądanie	 malgaskiej	 rzeczywistości,	
krótki	postój	w lokalnej	mieścinie,	zapomnianej	przez	
Boga	 i  ludzi,	 gdzie	praktycznie	 nie	 docierają	 prawie	
żadni	 turyści.	Przyjazd	do	Andasibe	wieczorem,	 za-
kwaterowanie	w bungalowach.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�18.	Śniadanie	w hotelu,	wykwaterowanie	i prze-
jazd	do	Antananarivo.	Transfer	na	lotnisko	-	wylot	do	
Europy.	

D�zień�19.	Przylot	do	jednego	z portów	tranzytowych,	
przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie.

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 890 PLN 

CENA: 
8�650�PLN�+�1�895�eUR�
I rata: 800 PLN, płatne przy zapisie
II rata: 8650 PLN + 1895 EUR przeliczone po kursie 
sprzedaży Pekao SA na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata) 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Antananarivo - 

Warszawa, Antananarivo - Tulear
-  opiekę pilota - przewodnika na całej trasie
-  zakwaterowanie: Antananarivo - hotel 4****; Camp 

Catta i podczas rejsu po Kanale Pangalanes - 
bungalowy 2**; na pozostałej trasie hotele 3***; 
Sainte Marie - bungalowy przy plaży 

-  wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
-  przejazdy wewnętrzne - mikrobus, półciężarówka; 

na trasie Tamatave - Soanierana Ivongo - Tamata-
ve lokalny, publiczny przewoźnik 

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępów i opłaty za wstępy do parków: 

150 EUR
-  opłaty lotniskowe: 40 EUR
-  napiwki: około 50 EUR
-  dopłata do pokoju 1-os.: 490 EUR 

UWAGA:�wskazana ochrona przeciwmalaryczna
OPCJA: dodatkowo istnieje możliwość przelotu na 
wyspę Mauritius i przedłużenia pobytu o dowolną 
ilość dni. 

29.04 - 17.05.2015 
03.06 - 21.06.2015
01.07 - 19.07.2015

19.08 - 06.09.2015*
23.09 - 11.10.2015
07.11 - 25.11.2015

MADAGASKAR + wysepka Sainte Marie

Wyspa baobabów, lemurów, kameleonów i Malgaszy
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Lot	
przez	jeden	z europejskich	portów	lotniczych	do	Ca-
sablanki.	Transfer	do	hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 miasta:	 dzielnica	
Habbous	-	wybudowana	przez	Francuzów,	plac	Mo-
hammeda	V,	meczet	Hassana	II	(największy	w Maro-
ku).	Wyjazd	do	Rabatu,	administracyjnej	 stolicy	Ma-
roka.	 Zwiedzanie	 miasta:	 Pałacu	 Królewskiego	 Dar	
El	 Marhzen	 (z  zewnątrz),	 średniowiecznej	 twierdzy	
Kasba	Oudaia,	Mauzoleum	króla	Mohameda	V,	(gdzie	
cały	dzień	alim	recytuje	w grobowcu	wersety	Koranu),	
wieży	 Hassan	 -	 punktu	 orientacyjnego	 miasta.	 Na-
stępnie	przejazd	do	Meknes	dawnej	stolicy	Maroka,	
wybudowanej	w XVII	wieku	przez	króla	Mulaja	Ismaila.	
Kolacja	i nocleg.

D�zień� 3.	 Podziwianie	 starych	 murów	 oraz	 najważ-
niejszej	 bramy	 w  Meknes	 -	 Bab	 Mansur.	 Zwiedza-
nie	Mediny	 -	 starej	dzielnicy,	położonej	na	wzgórzu,	
otoczonej	glinianymi	murami.	Następnie	przejazd	do	
Volubilis,	malowniczo	położonego	na	łagodnych	sto-
kach	 doliny	 Wadi	 Kroumane,	 dawnego	 rzymskiego	
miasta.	 Zwiedzanie	 rozległego	 kompleksu	 pięknych	
romańskich	 ruin,	gdzie	zaobserwować	można	 różni-
cę	pomiędzy	rzymskim,	a arabskim	stylem	planowa-
nia	urbanistycznego	ówczesnych	miast.	Przejazd	do	
Fezu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�4.	Śniadanie.	Zwiedzanie	tysiącletniego	miasta	
Fez	 założonego	przez	króla	Mulaja	 Idissa	 I.:	medre-
sy	Attarine	 lub	Bou	 Inania,	meczetu	Kajrawijin	 (z ze-
wnątrz),	 który	 był	 największym	 uniwersytetem	 na	
świecie	w XIV	wieku.	Nauczano	tu	przede	wszystkim	
teologii	islamskiej	i prawa.	Następnie	odwiedzimy	suk	
Nejjarine.	 Główną	 atrakcją	 tego	 placu	 jest	 fontanna	
Nejjarine,	wyłożona	wielokolorową	kafelkową	mozai-
ką.	Na	sukach	-	sielankowych	miejscach	dla	podróż-
nych,	można	wyczuć	 unoszący	 się	w  powietrzu	 za-
pach	wyrobów	skórzanych.	Na	sprzedaż	wystawione	
są	szale,	jedwabne	tkaniny,	wyroby	garncarskie	i ce-
ramiczne,	świece,	różańce	a także	owoce:	figi,	dakty-
le	 i słodycze.	Oprócz	tego	w całym	mieście	spotkać	
można	 indywidualnych	 handlarzy,	 ludzi	 zajmujących	
się	ostrzeniem	noży,	wytwórców	 igieł,	 szewców,	 to-
karzy…	Zwiedzanie	Pałacu	Królewskiego	(z zewnątrz).	
Po	południu	czas	wolny.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień�5.	Wcześnie	rano	wyjazd	do	Merzougi.	Przejazd	
przez	góry	Atlasu	Środkowego.	Po	drodze	podziwiać	
będziemy	lasy	cedrowe	oraz	stację	narciarską	w Ifra-
ne,	aż	dotrzemy	do	regionów	pustynnych.	Dalej	po-
dróżować	będziemy	wzdłuż	gajów	palmowych	Doliny	
Ziz.	Przejazd	przez	Erfoud,	jedną	z największych	oaz	
Maroka	i dalsza	podróż	do	Merzougi,	gdzie	o zacho-
dzie	słońca	możliwa	będzie	przejażdżka	wielbłądem	
po	piaszczystych	wydmach	za	niewielką	opłatą.	Ko-
lacja	 i nocleg	w oberży	 lub	pod	namiotem	na	skraju	
pustyni.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	wyjazd 	do	Rissani,	głównego	
miasta	regionu	Tafilalet.	Zwiedzanie,	z zewnątrz,	po-
łożonego	na	skraju	miasteczka	mauzoleum	Mulaja	Ali	
Sherifa.	Przyjazd	do	Tinghir,	a dalej	przejazd	do	 im-
ponującego	wąwozu	Todhra,	którego	prawie	pionowe	
ściany	mają	wysokość	około	300	m,	a odległość	mię-
dzy	nimi	w najwęższym	miejscu	wynosi	10	m.	Jest	to	
obszar,	gdzie	rzadkie	gatunki	ptaków	zakładają	swoje	
gniazda.	Powrót	na	kolację	i nocleg	do	hotelu	w Tin-
ghir.

D�zień�7.	Śniadanie.	Przejazd	do	Ouarzazate	wzdłuż	tak	
zwanego	„szlaku	tysięcy	kazb”	i dalej	na	zachód	do	El	
Kelaa	M’Gouna.	Każdego	roku	w maju	plemiona	ber-
beryjskie	 tego	 regionu	zbierają	się	aby	uczestniczyć	
w  obchodach	 Święta	 Róż.	 Przyjazd	 do	 Ourzazate.	
Zwiedzanie	z zewnątrz	znajdującej	się	na	skraju	mia-
sta	Kasby	Taourirt,	która	stała	się	bardzo	popularną	
scenerią	do	filmów.	Następnie	podziwianie	z zewnątrz	
dobrze	zachowanej	Kasby	Tiffoultoute	-	położonej	ok.	
12	km	na	zachód	od	Ourzazate.	Powrót	do	miasta	na	
kolacja	i nocleg.

D�zień� 8.	 Śniadanie.	 Całodzienny	 wyjazd	 do	 Zagory.	
Droga	przejazdu	prowadzi	doliną	Dry	i gajami	palmo-
wymi.	Zagora	jest	świetną	bazą	wypadową	do	zwie-
dzania	oaz	oraz	do	dalszych	wypraw	w głąb	Sahary.	
Nazywana	jest	często	„małym	Marrakeszem”.	Powrót	
do	Ourzazate.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień�9.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	zwiedzanie	wioski	Ait	
Bennhaddou,	usytuowanej	malowniczo	w dolinie	Assif	
Mellah.	Miejsce	 to	 leży	na	starym	szlaku	karawano-
wym,	którym	transportowano	niegdyś	złoto	i niewol-
ników	z Timbuktu	do	Marrakeszu.	Ta	ufortyfikowana	

osada	wpisana	 jest	na	 listę	światowego	dziedzictwa	
kultury	UNESCO.	 Ze	względu	 na	 krajobraz	 kręcono	
tu	szereg	filmów	między	innymi:	Klejnot	Nilu,	Gladia-
tor,	 Aleksander.	 Następnie	 przejazd	 do	 Marrakeszu	
przez	położony	na	wysokości	2260	m	n.p.m.	kanion	
-	Tizin	Tichka	gór	Atlasu	Wysokiego.	Wieczorem	po	
przyjeździe	wizyta	na	słynnym	placu	Jemaa	El	Fna	i są	
siednim	bazarze.	Plac	roi	się	od	ludzi	o każdej	porze	
dnia.	Mamy	tutaj	okazję	do	zetknięcia	się	z prawdzi-
wym	folklorem	tego	berberyjskiego	miasta:	zaklinacze	
węży,	akrobaci,	gawędziarze,	drobni	rzemieślnicy,	fry-
zjerzy,	sprzedawcy	owoców	i uliczni	handlarze.	Kola-
cja	i nocleg.	

D�zień�10.	Śniadanie.	Całodzienne	zwiedzanie	Marra-
keszu	-	drugiego	najstarszego	miasta,	zwanego	„per-
łą	południa”.	Wizyta	w historycznym	ogrodzie	Menara,	
podziwianie	meczetu	Koutoubia	oraz	grobowców	Sa-
adytów.	Przejście	 labiryntem	uliczek	suku	ze	swoimi	
malutkimi	 sklepikami.	 Okazja	 do	 zakupu	 miejsco-
wych	pamiątek:	przypraw,	skórzanych	i drewnianych	
wyrobów,	 dywanów,	 olejków,	 ceramiki.	 Następnie	
odpoczynek	 w  hotelu.	 Czas	 wolny,	 na	 samodzielne	
spacery,	zakupy	lub	dla	chętnych	-	fakultatywnie	kola-
cja	w restauracji	Chez	Ali	z udziałem	w spektaklu	folk-
lorystycznym	 -	 Fantasia	 Show	 (słynna	 marokańska	
inscenizacja	wojenna	na	koniach).	Powrót	do	hotelu	
na	nocleg.	

D�zień�11.	Śniadanie.	Całodzienny	wyjazd	do	miastecz-
ka	Essaouira	położonego	nad	Oceanem	Atlantyckim,	
które	 swój	 obecny	 kształt	 zawdzięcza	 chrześcijań-
skiemu	więźniowi,	 francuskiemu	 architektowi	 (	 The-
odore	Cornut).	Wiele	budynków	nosi	wyraźne	cechy	
architektury	 europejskiej,	 co	 jest	 rzadko	 spotykane	
w orientalnych	medinach.	Spacer	w obrębie	starych	
murów	miejskich.	Wizyta	w 	porcie	rybackim,	na	licz-
nych	bazarach.	Niedaleko	mediny	znajduje	się	piękna	
piaszczysta	plaża	z szafirową	wodą,	która	zachęca	do	
kąpieli.	 Powrót	 do	 Marrakeszu.	 Pożegnalna	 kolacja	
i nocleg.

D�zień�12.	Transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Polski	przez	
jeden	 z  europejskich	 portów	 lotniczych.	 Przylot	 do	
Warszawy.

MAROKO dla ambitnych...

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN + 80 EUR

CENA: 
3�450�PLN�+�645�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 3 450 PLN + 645 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA lub wpłata w euro na konto dewizowe, 
płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Casablanka, Marra-

kesz - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3***/ 4****, pokoje 2-os.
-  wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
-  przejazdy wewnętrzne: mikrobus
-  opiekę polskiego pilota - przewodnika
-  opiekę miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu: 28 EUR
-  wycieczka samochodami terenowymi na pustynie 

+ przejażdżka na wielbłądach: 46 EUR/os. (mini-
mum 4 osoby)

-  Fantasia Show w Marrakeszu: 40 EUR/os.
-  zwyczajowych napiwków: ok. 40 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-os. 180 EUR

01.04 - 12.04.2015*
20.05 - 31.05.2015
10.08 - 21.08.2015*

21.09 - 02.10.2015
14.10 - 25.10.2015
02.11 - 13.11.2015

Casablanka - Rabat - Meknes - Fez - Atlas Środkowy - Marrakesz
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Meksyku	przez	jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przylot	do	Miasta	Meksyk.	Transfer	do	ho-
telu,	zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień�2.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Mexico	City:	Sta-
re	Miasto	 z  Pałacem	Prezydenckim	 i  Katedrą,	 Plac	
Trzech	 Kultur,	 Bazylika	Matki	 Bożej	 z  Gwadelupy	 -	
najczęściej	 odwiedzane	 sanktuarium	 obu	 Ameryk.	
Wczesnym	popołudniem	fascynująca	wspinaczka	na	
słynne	 piramidy	 w  Teotihuacan	 z  Piramidą	 Słońca,	
Księżyca	i Pałacem	Pierzastego	Węża.	Nocleg.

D�zień�3.�Śniadanie.	Zwiedzanie	największej	w świe-
cie	 kolekcji	 przedmiotów	 kultury	 materialnej	 z  cza-
sów	prekolumbijskich	w Muzeum	Antropologicznym.	
Przejazd	 do	 Oaxaca.	 Po	 drodze	 sesja	 zdjęciowa	
w niepowtarzalnej	scenerii	gigantycznych	kaktusów.	
Wieczorny	spacer	po	kolonialnym	centrum	Oaxaca.	
Nocleg.

D�zień�4.	Śniadanie.	Zwiedzanie,	położonej	na	zniwe-
lowanym	szczycie	góry,	stolicy	dawnej	cywilizacji	Za-
poteków	-	Monte	Alban	oraz	spacer	po	kolonialnym	
centrum	Oaxaca,	które	(wraz	ze	stanowiskiem	Mon-
te	 Alban)	 figuruje	 na	 liście	 światowego	 dziedzictwa	
UNESCO:	Katedra,	Basílica	de	Nuestra	Señora	de	la	
Soledad,	 Kościół	 Santo	 Domingo,	 którego	 wnętrze	
zdobione	 dekoracją	 stiukową	 należy	 do	 najbogat-
szych	w Meksyku.	Nocleg

D�zień�5.	Śniadanie.	Zwiedzanie	zagadkowego	miasta	
-	cmentarzyska	Misteków	-	Mitla.	Po	drodze	postój	
przy	najstarszym	drzewie	w Meksyku,	posiadającym	
najgrubszy	pień	spośród	drzew	rosnących	na	Ziemi.	
Przejazd	 do	 Chiapa	 de	 Corzo,	 gdzie	 odnaleziono	
pierwszą	wypisaną	datę,	 najwcześniejszą	 formę	pi-
sma	hieroglificznego	a także	najwcześniejszy	mezo-
amerykański	grób.	Nocleg.

D�zień� 6.	 Śniadanie.	 Przejazd	 do	 kanionu	 Sumidero	
-	wycieczka	łodzią	w pięknej	scenerii	kanionu	będą-
cego	przełomem	rzeki	Grijalva,	podziwianie	wylegu-
jących	się	w promieniach	słońca	krokodyli.	W drodze	
do	 San	 Cristobal	 wizyta	 w  indiańskiej	 wiosce	 San	
Juan	Chamula	z kościołem,	w którym	w zadziwiają-

cym	 rytuale	mieszają	 się	 tradycje	 chrześci-

jańskie	z szamańskimi	obrzędami.	Wieczorny	spacer	
po	stolicy	zapatystów	-	San	Cristobal	de	las	Casas.	
Nocleg.

D�zień�7.	Śniadanie.	Przejazd	do	Panajachel	w Gwa-
temali	-	malowniczego	miasteczka	nad	brzegiem	je-
ziora	Atitlan.	Według	badań,	w tym	położonym	w kra-
terze	wulkanu	i otoczonym	trzema	innymi	wulkanami	
jeziorze	znajdują	się	pozostałości	kilku	miast	Majów.	
Wycieczka	łodzią	po	jeziorze.	Nocleg	w Panajachel.

D�zień� 8.	 Śniadanie.	 Zwiedzanie	 tradycyjnego	 targu	
w Chichicastenago	 (czwartek,	 niedziela),	 na	 którym	
zaopatrzyć	się	można	w piękne	wytwory	tamtejszego	
rzemiosła.	Miasto	 to	znane	 jest	 również	 jako	ważny	
ośrodek	kultury	Majów	z najważniejszym	zabytkiem	
-	XVII-wiecznym	kościołem	Santo	Tomas,	na	którego	
schodach	odbywa	się	ów	targ.	Alternatywnie	wizyta	
na	targu	w Solola	(wtorek	i piątek).	Przejazd	do	mia-
steczka	Antigua	 -	kulturalnej	 stolicy	Gwatemali.	Za-
kwaterowanie	w kolonialnym	hotelu,	nocleg.

D�zień� 9.	 Śniadanie.	 Zwiedzanie	 Antigua	 -	 uroczego	
miasta,	 pełnego	 autentycznych	 Indian	 i  unikalnych	
budowli	 z  początków	 epoki	 kolonialnej	 z  zachowa-
nym	 charakterystycznym	 dla	 miast	 kolonialnych	
układem	 ulic	 krzyżujących	 się	 pod	 kątem	 prostym.	
Odnaleźć	tu	można	wiele	budowli	w stylu	baroku	ko-
lonialnego	z XVII	 i XVIII	wieku.	Dodatkowo	dla	osób	
spragnionych	wrażeń	wspinaczka	na	pobliski,	wciąż	
aktywny	wulkan	Pacaya,	możliwość	zobaczenia	wy-
dobywającej	 się	 lawy	 (koszt	 ok.	 30	 USD).	 Nocleg	
w Antigua.

D�zień�10.	Wyjazd	z hotelu	wczesnym	rankiem	i prze-
jazd	do	Copan	 (Honduras),	 jednego	z największych	
i najważniejszych	miast	Majów.	Zwiedzanie	ruin	sto-
licy	Państwa	Majów.	Przejazd	do	Rio	Dulce	(Gwate-
mala)	-	cennego	i unikalnego,	naturalnego	rezerwatu.	
Nocleg	w pobliżu	rezerwatu.

D�zień�11.	Śniadanie.	Podróż	łodzią	po	rzece	Rio	Dul-
ce	do	miasteczka	Livingston	leżącego	u ujścia	rzeki	
do	Zatoki	Honduraskiej.	Podziwianie	piękna	natural-
nych	krajobrazów	po	obu	stronach	rzeki.	Przejazd	do	
Flores,	 którego	 najstarsza	 część	miasta	 znajdująca	
się	na	wyspie	była	ostatnią	ostoją	cywilizacji	Majów.	

Nocleg	we	Flores.
D�zień�12.	Wcześnie	 rano	przejazd	 z Flores	do	Tikal	
-	zagubionych	w dżungli	unikalnych	piramid	Majów.
Zwiedzanie	dawnych	kompleksów	mieszkalno	-	cere-
monialnych,	wejście	na	Piramidę	Dwugłowego	Węża	
-	jedną	z najwyższych	piramid	Ameryki	Prekolumbij-
skiej.	Obiad	w dżungli	w  towarzystwie	 ciekawskich	
ostronosów.	Późnym	popołudniem	powrót	do	hote-
lu	 na	 wyspie	 (przy	 dużym	 zainteresowaniu	 również	
zwiedzanie	Yaxha).	Nocleg	we	Flores.

D�zień�13.�Wczesnym	rankiem	wyjazd	z Flores	do	Pa-
lenque	 (Meksyk)	 -	 miasta	 najsłynniejszego	 władcy	
Majów	-	Pakala.	Po	drodze	wyprawa	łodziami	po	rze-
ce	Usumacinta	do	ruin	Yaxchilan.	Podziwianie	wzbija-
jących	się	do	lotu	tukanów	i odgłosów	szczytujących	
wyjców.	Nocleg	w Palenque.	

D�zień� 14.� Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 zatopionych	
w  dżungli	 świątyń	Majów	w Palenque.	 Przejazd	 do	
Campeche.	 Zwiedzanie	 tego	 jedynego,	 otoczonego	
murami	obronnymi,	miasta	kolonialnego	wraz	z  for-
tem	San	Miguel,	 który	w przeszłości	chronił	miesz-
kańców	przed	atakami	piratów.	Nocleg	w Campeche.

D�zień�15.	Po	śniadaniu	przejazd	do	rezerwatu	w Ce-
lestun	-	pływanie	łodziami	wśród	kolonii	pozujących	
do	fotografii	flamingów	 i spacer	po	namorzynowym	
lesie.	 Możliwość	 kąpieli	 w  Zatoce	 Meksykańskiej.	
Przejazd	do	Uxmal,	zwiedzanie	majestatycznych	ruin	
majańskich .	Następnie	przejazd	do	Meridy,	nocleg.

D�zień� 16.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 do  Chichen	 Itza.	
Podziwianie	 wspaniałego	 kompleksu	 budowli	 Ma-
jów	 z Piramidą	Pierzastego	Węża,	monumentalnym	
boiskiem	do	gry	w pelote	 i ofiarną	studnią,	w której	
zatapiano	wg	legendy	dziewice.	Przejazd	do	Playa	del	
Carmen….

D�zień�17.�Plażowanie	nad	turkusowym	Morzem	Kara-
ibskim	w Playa	del	Carmen,	zwanej	inaczej	„meksy-
kańskim	Miami”.	Nocleg.

D�zień�18.�Śniadanie.	Około	południa	przejazd	na	lot-
nisko	w Cancun	 i przelot	do	Mexico	City.	Odlot	do	
Europy.	

D�zień�19.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go.	Przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądowanie	
na	lotnisku	Okęcie.	Zakończenie	wyprawy.

meKSYK�-�HONDURAS�-�GWATemALA

Mexico City - Oaxaca - Monte Alban - Mitla - Chiapa de Corzo - Sumidero - San Cristobal 
de las Casas - Panajachel - Cichicastenango - Antigua - Copan (Honduras) - Rio Dulce - 

Flores - Tikal - Palenque - Yaxchilan - Campeche - Merida - Uxmal - Chichen Itza - Playa del 
Carmen

TERMINY:
19.01 - 06.01.2015*
15.01 - 02.02.2015
12.02 - 02.03.2015
16.04 - 04.05.2015

08.10 - 26.10.2015
05.11 - 23.11.2015
17.12 - 04.01.2016*

*Termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata 1 460 PLN + 
190 USD

CENA: 
6�790�PLN�+�1 430�USD
I rata: 800 PLN
II rata: 6 790 PLN + 1 430 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Mexico City, 

Cancun - Warszawa
-  hotele 3*** lub 4**** pokoje 2-os. z łazienkami
-  transport klimatyzowanym mikrobusem lub 

autobusem, łódź
-  opieka polskojęzycznego pilota-przewodnika na 

całej trasie
-  śniadania
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty za przewodników: 250 USD
-  opłaty graniczne: 60 USD
-  napiwki: 70 USD
-  posiłki niezawarte w programie (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 350 USD
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie,	
wylot	z Warszawy	do	Mexico	City	przez	jeden	z eu-

ropejskich	portów	lotniczych.	Przylot	do	Miasta	Mek-
syk	.	Transfer	z lotniska	do	hotelu.	Zakwaterowanie.	
Nocleg.

D�zień�2.	Po	śniadaniu	przejazd	do	 ruin	 „miasta	bo-
gów”	 TEOTIHUACAN,	 zwiedzanie	 największych	 pi-
ramid	obu	Ameryk:	Piramida	Słońca,	Piramida	Księ-
życa,	Świątynia	Pierzastego	Węża.	Po	drodze	wizyta	
w sanktuarium	Matki	Boskiej	z Gwadelupy	-	centrum	
religijnym	w obecnym	Meksyku.	Ok.	19:00	powrót	do	
hotelu,	czas	wolny,	nocleg.

D�zień� 3.� Zwiedzanie	 stolicy:	 Katedra,	 Pałac	 Prezy-
dencki,	 Muzeum	 Antropologiczne.	 Spływ	 łodziami	
po	ukwieconych	ogrodach	Xochimilco	w rytm	muzyki	
mariachi	i marimba.	Nocleg	w Mexico	City.

D�zień� 4.� Przejazd	 do	 uniwersyteckiego	 miasta	 Cu-
ernavaca,	 zwiedzanie	 katedry,	 spacer	 po	 najcie-
kawszych	 zakątkach	 miasta,	 możliwość	 posilenia	
zmęczonych	 ciał	 w  lokalnej	 jadłodajni.	 Po	 drodze	
zwiedzanie	 jaskiń	 Grutas	 de	 Cacahuamilpa.	 Wcze-
snym	 popołudniem	 przejazd	 do	 srebrnego	 miasta	
-	Taxco,	słynnego	z arcydzieł	sztuki	 jubilerskiej.	Za-
kwaterowanie	w hotelu,	wieczorny	spacer.	Możliwość	
podejrzenia	życia	prowincjonalnego	miasta	Meksyku.	
Nocleg.

D�zień�5.�Zwiedzanie	miasta:	wizyta	w warsztatach	ze	
srebrem,	 punkty	widokowe,	 perła	 kolonialnej	 sztuki	
Meksyku,	barokowy	kościół	św.	Sebastiana	i św.	Pry-
scylli.	 Około	 południa	 przejazd	 do	 najsłynniejszego	
kurortu	Pacyfiku	-	Acapulco.	Przyjazd	w późnych	go-
dzinach	popołudniowych.	Zakwaterowanie	w hotelu.	
Nocleg.

D�zień�6.�Wypoczynek	w Acapulco:	plażowanie,	spor-
ty	wodne,	etc.	Fakultatywnie:	zwiedzanie	Acapulco,	
diamentowe	 wybrzeże,	 rejs	 po	 zatoce	 oraz	 udział	
w pokazach	karkołomnych	wysokościowych	skoków	
do	wody	ze	skał	La	Quebrada,	czy	wyprawa	na	 la-
gunę	Coyuca,	 która	 posłużyła	 za	 scenerię	 do	 filmu	
„Rambo”.	Rejs	po	 rzece.	Degustacja	 Iguany.	Kąpiel	
na	słynącej	z wysokich	fal	plaży	Revolcadero.	Noc-
leg.

D�zień� 7.	 Odpoczynku	 ciąg	 dalszy;	 pływanie	 sporty	
wodne,	 plażowanie.	 Późnym	popołudniem	przejazd	
do	Mexico	 City.	Wieczorem	możliwość	 spaceru	 na	
Plac	Garibaldi.	Nocleg.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	i przelot	do	
Havany.	Nocleg	w Havanie.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Hawany:	Plac	Re-
wolucji,	bulwar	Malecon,	Cmentarz	Colon,	Plac	Ka-
tedralny;	następnie	szlakiem	Hemingwaya:	bar	Bede-
guita	del	Medio,	bar	Floridita,	Hotel	Ambos	Mundos,	
muzeum	rumu.	Wieczorem	fakultatywnie:	możliwość	
wyjścia	do	najsłynniejszego	kabaretu	Kuby	„Tropica-
na”	(strój	wieczorowy)	-	wraz	z przejazdami,	drinkiem	
i  przekąską	 lub	 odwiedzenia	 we	 własnym	 zakresie	
Kabaretu	Parisien	-	bez	dojazdu,	drinka	ani	przeką-
ski.	Nocleg.

D�zień�10.	Śniadanie.	Przejazd	nad	Zatokę	Świń.	Dal-
szy	przejazd	do	Cienfuegos.	Po	przyjeździe	zwiedza-
nie	Cienfuegos:	Katedra,	Plac	Jose	Marti.	Wieczorna	
wizyta	w Palacio	 del	 Valle	 z możliwością	 popróbo-
wania	 typowych	 drinków	 kubańskich	 i  posłuchania	
gorących	rytmów	kubańskich.	Nocleg	w Cienfuegos	
lub	w Trinidadzie.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	 zwiedzanie	perły	 kubańskiej	
architektury	 kolonialnej	 Trinidadu:	 Plaza	Mayor,	 ko-
ściół	parafialny	Santisima	Trinidad,	wizyta	w Cancan-
chara	-	stolicy	afrokubańskiej	muzyki,	dawny	klasztor	
Św.	Franciszka,	Muzeum	Romantyzmu.	Po	południu	
odpoczynek	w hotelu	przy	plaży	nad	Morzem	Kara-
ibskim,	 w  okolicach	 Trinidadu.	 Nocleg	 w  hotelu	 All	
Inclusive.

D�zień�12.	Do	południa	korzystanie	z plaż	Morza	Ka-
raibskiego	-	all	inclusive.	Po	obiedzie	wizyta	w słyn-
nej	 z  upraw	 trzciny	 cukrowej	 Dolinie	 Ingenios	wraz	
z wejściem	na	wieżę	 Iznaga.	Przejazd	przez	miasto	
Che	Geuvary	-	Santa	Clara,	z krótkim	postojem	przy	
mauzoleum,	do	słynnego	kurortu	Varadero.	Nocleg.

D�zień�13-14.�Wypoczynek	w Varadero	lub	fakultatyw-
nie	wyprawa	katamaranem	na	Wyspę	Cayo	Blanco.	
Po	drodze	pływanie	z delfinami	oraz	snorkling	połą-
czony	z podziwianiem	podwodnego	świata	Karaibów.	
Plażowanie	na	dziewiczej	wyspie.	Podczas	pływania	
katamaranem	drinki	krajowe.	Na	wyspie	degustacja	
miejscowego	 przysmaku	 -	 langusty.	 (Cena	 ok.	 100	
EUR).	Nocleg.

D�zień� 15.	 Do	 południa	 korzystanie	 z  promieni	 sło-
necznych.	Po	południu	przejazd	na	lotnisko	w Hava-
nie	i wylot	do	Polski	przez	jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych.

D�zień� 16.	 Wylot	 do	 Warszawy,	 lądowanie	 na	 lotni-
sku	Okęcie.	Powrót	w domowe	pielesze	z sombrero	
w dłoni…

meKSYK�-�KUBA

Mexico City - Teotihuacan - Xochimilco - Mexico City - Cuernavaca - Taxco - Acapulco - Havana - Cienfuegos - Trinidad - Santa Clara - 
Varadero

TERMINY:
18.01 - 02.02.2015
15.02 - 02.03.2015*
19.04 - 04.05.2015

15.11 - 30.11.2015
27.12 – 11.01.2016**

* wysoki sezon, termin wielkanocny - dopłata 500 PLN + 
100 EUR
** termin sylwestrowy - dopłata 1 600 PLN + 290 EUR

CENA: 
6�980�PLN�+�1�200�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN + 1 200 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Meksyk - 

Hawana - Meksyk - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach: Meksyk 3*** i 4****
-  opiekę pilota - przewodnika na terenie Meksyku 

i Kuby
-  przejazdy mikrobusami lub autokarem z klima-

tyzacją
-  transfery z lotniska do hotelu i z hotelu na 

lotnisko
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, w Acapul-

co, Varadero i Trinidadzie All Incl
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i koszty przewodników: 70 EUR
-  opłata wylotowa z Kuby 25 EUR
-  zwyczajowe napiwki: 40 EUR
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 300 EUR

UWAGA:
Imprezy fakultatywne odbywają się przy minimum 
10 chętnych osobach. Pojedynczo można dołą-
czyć do grupy anglojęzycznej.
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie	w hali	
odlotów	przy	poczcie;	wylot	do	Meksyku	przez	jeden	
z europejskich	portów	 lotniczych.	Przylot	do	Miasta	
Meksyk.	Transfer	do	hotelu	zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień�2.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	Mexico	City:	 Sta-
re	 Miasto	 z  Pałacem	 Prezydenckim	 i  Katedrą,	 Plac	
Trzech	 Kultur,	 Bazylika	 Matki	 Bożej	 z  Gwadelupy	 -	
najczęściej	 odwiedzane	 sanktuarium	 obu	 Ameryk.	
Wczesnym	popołudniem	fascynująca	wspinaczka	na	
słynne	 piramidy	 w  Teotihuacan	 z  Piramidą	 Słońca,	
Księżyca	i Pałacem	Pierzastego	Węża.	Nocleg.

D�zień� 3.� Śniadanie.	 Przejazd	 do	 tętniącego	 życiem	
nocnym	Acapulco.	Po	drodze	eksploracja	magicznej	
jaskini	Cacaguamilpa	i wizyta	w słynnym	z wyrobów	
jubilerskich	ze	srebra	-	Taxco.	Możliwość	dokonania	
zakupów	 niepowtarzalnej,	 meksykańskiej	 biżuterii.	
Wieczorem	dojazd	do	Acapulco.	Nocleg	w Acapulco.

D�zień� 4.	 Od	 rana	 plażowanie	 z możliwością	 skorzy-
stania	z wycieczek	 fakultatywnych:	zwiedzanie	Aca-
pulco,	rejs	z szaleńczą	zabawą	w rytmach	latynoskiej	
muzyki,	podziwianie	odważnych	młodzieńców	naśla-
dujących	 Elvisa	 Presleya,	 wykonujących	 ekwilibry-
styczne	salta	ze	skały	Quebrada	(koszt	ok.	55	USD).	
Dla	 spragnionych	większych	wrażeń	nocny	maraton	
po	najmodniejszych	dyskotekach	świata.	Nocleg.

D�zień�5.�Po	śniadaniu	wyjazd	z Acapulco.	Spacer	po	
mieście	„wiecznej	wiosny”-	Cuernavaca.	Przyjazd	do	
Mexico	City	-	zwiedzanie	największej	w świecie	kolek-
cji	przedmiotów	kultury	materialnej	z czasów	preko-
lumbijskich	w Muzeum	Antropologicznym.	Dla	chęt-
nych	 możliwość	 spędzenia	 wieczornych	 godzin	 na	
rozbrzmiewającym	muzyką	mariachi	Placu	Garibaldi	
lub	spacer	po	dzielnicy	Zona	Rosa.

D�zień� 6.� Śniadanie.	 Przejazd	 malowniczą,	 biegnącą	
wzdłuż	dymiących	wulkanów,	drogą	do	Puebli.	Zwie-
dzanie	 najbardziej	 hiszpańskiego	 miasta	 Meksyku	
-	Puebla:	Starówka,	 kościół	Św.	Dominika,	Katedra.	
Przejazd	do	symbolu	konkwisty	-	piramidy	w Cholula	
i zwiedzanie	zachwycającego	ekspresją	indiańskiego	
baroku,	wiejskiego	kościołka	w Tonantzintla.	Przejazd	
do	 Oaxaca.	 Po	 drodze	 przerwa	 na	 sesję	 zdjęciową	
w niepowtarzalnej	 scenerii	gigantycznych	kaktusów.	
Wieczorny	 spacer	 po	 kolonialnym	 centrum	Oaxaca.	
Nocleg.

D�zień�7.	Śniadanie.	Zwiedzanie,	położonej	na	zniwelo-
wanym	szczycie	góry,	stolicy	dawnej	cywilizacji	Zapo-
teków	-	Monte	Alban	i zagadkowego	miasta	-	cmenta-
rzyska	Misteków	-	Mitla.	Po	drodze	krótki	postój	przy	

najstarszym	drzewie	Meksyku	w miejscowo-

ści	 Tule.	 Podczas	 dnia	 odwiedzanie	 targów	 indiań-
skich	 i  wizyta	 w  rodzinnej	 fabryczce	 wytwarzającej	
mezcal,	z możliwością	degustacji	nie	tylko	lokalnego	
alkoholu…	 Wieczorem	 przyjazd	 do	 Tehuantepec.	
Nocleg.

D�zień�8.	Śniadanie.	Przejazd	do	kanionu	Sumidero	-	
spływ	motorówkami	w dramatycznej	scenerii	kanionu,	
podziwianie	wylegujących	się	w promieniach	słońca	
krokodyli.	Wizyta	w indiańskiej	wiosce	San	Juan	Cha-
mula	z kościołem,	w którym	w zadziwiającym	rytuale	
mieszają	się	 tradycje	chrześcijańskie	z szamańskimi	
obrzędami.	Wieczorny	spacer	po	stolicy	zapatystów	
-	San	Cristobal	de	las	Casas.	Nocleg.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	podglądanie	zwyczajów	indiań-
skich	w wiosce	Zinacantan.	Przejazd	krętą,	położoną	
w dżungli	drogą	do	Palenque.	Po	drodze	odpoczynek	
przy	 kaskadach	 Agua	 Azul,	 określanych	 siódmym	
cudem	świata.	Możliwość	kąpieli	 i spacerów	wzdłuż	
kaskad.	Przed	dotarciem	do	miasta	najsłynniejszego	
władcy	Majów	 -	Pakala,	możliwość	uwiecznienia	 na	
zdjęciach	 scenerii	 z  filmu	 Tarzan	 pod	wodospadem	
Misol	-	Ha.	Nocleg	w Palenque.

D�zień�10.�Wczesnym	 rankiem	wyjazd	do	Bonampak	
-	stanowiska	archeologicznego	słynnego	głównie	ze	
swoich	malowideł	ściennych.	Przejazd	nad	graniczną	
rzekę	oddzielającą	Meksyk	od	Gwatemali.	Przepłynię-
cie	łodziami	do	zagubionych	w gąszczu	tropikalnych	
drzew	ruin	Yaxchilan.	Podziwianie	wzbijających	się	do	
lotu	tukanów	i odgłosów	szczytujących	wyjców.	Noc-
leg	w Palenque.

D�zień� 11.	 Rano	 zwiedzanie	 zatopionych	 w  dżungli	
świątyń	Majów	 w  Palenque.	 Następnie	 przejazd	 do	
Xpijil,	gdzie	noc	spędzimy	w lodżach	w dżungli.	

D�zień� 12.�Od	 rana	 zwiedzanie	 położonego	 głęboko	
w dżungli	jednego	z najstarszych	miast	Majów	-	Ca-
lakmul.	 W  2002	 roku	 Calakmul	 zostało	 wpisane	 na	
listę	 światowego	 dziedzictwa	 Unesco.	 Kontynuacja	
podróży	do	Campeche.	Wieczorny	spacer	po	okolicy.	
Nocleg.

D�zień�13.�Od	rana	zwiedzanie	Campeche	-	jedynego,	
otoczonego	 murami	 obronnymi	 miasta	 kolonialne-
go	wraz	z  fortem	San	Miguel	chroniącego	dawnych	
mieszkańców	przed	atakami	piratów.	Przejazd	i zwie-
dzanie	 majestatycznych	 ruin	 w  Uxmal.	 Przejazd	 do	
rezerwatu	w Celestun	-	pływanie	łodziami	wśród	ko-
lonii	pozujących	do	 fotografii	 flamingów	 i  spacer	po	
namorzynowym	 lesie.	 Możliwość	 kąpieli	 w  Zatoce	
Meksykańskiej.	Nocleg	w Meridzie.

D�zień�14.	 Śniadanie.	Podziwianie	wspaniałego	 kom-

pleksu	 budowli	 Majów	 w  Chichen	 Itza	 z  Piramidą	
Pierzastego	Węża,	monumentalnym	boiskiem	do	gry	
w pelote	i ofiarną	studnią,	w której	zatapiano	według	
legendy	dziewice.	Dojazd	do	znanego	z rajskich	plaż	
Cancun.

D�zień�15.	Cancun.	Plażowanie	nad	turkusowym	Mo-
rzem	Karaibskim.	Fakultatywnie	wyprawa	na	Wyspę	
Kobiet	 z możliwością	 obserwowania	 życia	 podwod-
nego.	Nocleg.

D�zień�16.	Do	południa	korzystanie	z promieni	słonecz-
nych.	Około	południa	przejazd	na	lotnisko	i przelot	do	
Mexico	City.	Odlot	do	Europy.

D�zień�17.	Przylot	do	portu	tranzytowego,	przesiadka	na	
samolot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie.

meKSYK�PReKOLUmBiJSKi

Mexico City - Teotihuacan - Acapulco - Cacaguamilpa - Taxco - Cuernavaca - Mexico City - Puebla - Cholula - Tonantzintla - Oaxaca - Mon-
te Albán - Mitla - Tehuantepec - Sumidero - San Juan Chamula - San Cristóbal - Zinacantan - Palenque - Bonampak - Yaxchilan - Calacmul 

- Campeche - Merida - Uxmal - Celestun - Chichén-Itzá - Cancún

TERMINY:
29.01 - 14.02.2015
26.03 - 11.04.2015*
29.10 - 14.11.2015

26.11 - 12.12.2015
27.12 - 12.01.2016**

* termin wielkanocny dopłata 950 PLN + 130 USD
** termin sylwestrowy - dopłata 1 600 PLN + 130 USD

CENA: 
6�290�PLN�+�1 450�USD
I rata: 800 PLN
II rata: 6 290 PLN + 1 450 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Mexico City, 

Cancun - Warszawa
-  hotele 3*** lub 4**** pokoje 2-os. z łazienkami, 1 

nocleg w lodżach w dżungli
-  transport klimatyzowanym mikrobusem lub 

autobusem
-  opieka pilota-przewodnika na terenie Meksyku
-  śniadania, w Acapulco i Cancun All Incl
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty za przewodników: 150 USD
-  opłaty lotniskowe: 16 USD
-  napiwki: 50 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 350 USD
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	im.	Chopina	i wylot	z War-
szawy	do	Ułan	Bator	przez	jeden	z europejskich	por-
tów	lotniczych.

D�zień� 2.	 Wczesnym	 rankiem	 przybycie	 do	 stolicy	
Mongolii,	transfer	do	hotelu.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	
liczącego	milion	mieszkańców	Ułan�Bator	–	miasta	
stołecznych	 bulwarów,	 blokowisk	 i  kontrastujących	
z nimi	osiedli	 jurt.	Wizyta	w buddyjskim	klasztorze-
-uczelni	 Gandan,	 zwiedzanie	 centralnego	 Placu	
Czyngis-chana	 z monumentalnym	 gmachem	 parla-
mentu	oraz	spacer	w czasie	po	salach	mongolskiego	
muzeum	 historycznego.	 Na	 zakończenie	 dnia	 wy-
cieczka	na	wzgórze	Dzaisan,	skąd	 roztacza	się	pa-
norama	 gwarnej	mongolskiej	 stolicy.	Obiadokolacja	
i nocleg	w Ułan	Bator.

D�zień�3.	Rano	przelot	na	południe	Mongolii,	do	Dalan-
zadgad	na	pustyni Gobi.	Następnie	przejazd	w góry	
Gurwan	Saichan,	gdzie	pieszo	zagłębimy	się	w ka-
nion	Jolyn	Am,	czyli	do	Wąwózu�Sępów.	W jego	naj-
węższym	miejscu	lód	zalega	niemal	cały	rok!	Wśród	
kamieni	na	dnie	wąwozu	spróbujemy	dojrzeć	ruchliwe	
susełki	i szczekuszki	gobijskie,	wśród	niebosiężnych	
skał	dzikie	owce	aragli,	a na	nieboskłonie	orły	przed-
nie	i sępy.	Przejazd	do	obozu,	kolacja	i pierwszy	noc-
leg	w jurtach	-	u podnóża	gór	Gurwan	Saichan.

D zień�4.	Po	śniadaniu	ruszamy	w kierunku	Chongorin 
Els –	największych	piaszczystych	wydm	w Mongolii,	
o wysokości	względnej	sięgającej	800	m. Po	przyby-
ciu	do	obozu	przesiadamy	się	na	wielbłądy,	z których	
grzbietu	 będziemy	 podziwiać	 piaszczystą	 okolicę.	
Przed	zachodem	słońca	wycieczka	na	wydmy	i próba	
wspinaczki	na	szczyt,	z którego	roztacza	się	widok	na	
morze	piasku.	Kolacja	 z widokiem	na	podświetlone	
zachodzącym	słońcem	wydmy.

D�zień�5.	Kierujemy	się	do	Bajandzag,	czyli	słynnych	
Płonących	Klifów,	znanych	jako	jedna	z największych	
na	 świecie	 „kopalni	 dinozaurów”.	 Poruszamy	 się	
wzdłuż	 grzbietów	 Ałtaju	 Gobijskiego,	 robiąc	 przy-
stanki	 w  punktach	 widokowych,	 przy	 wodopojach	
i w  oazie	Bulgan,	 gdzie	 na	 środku	 pustyni	 uprawia	
się...	melony.	 Po	 południu	 piesza	wycieczka	wśród	
wspaniałych	 formacji	 czerwonych	 skał	 kryjących	
szczątki	dinozaurów	oraz	przez	„pustynny	las”	–	zaro-
śla	karłowatych	drzew	saksaułowych	wyrastających	
wprost	z piasku.	Nocleg	w pobliżu	Bajandzag.

D�zień�6.	Jedziemy	na	północ,	wzdłuż	doliny	okresowej	
rzeki	Ongi,	poruszając	się	nadal	 żwirowymi	 i piasz-
czystymi	bezdrożami.	W połowie	dnia	docieramy	do	
ruin	jednego	z największych	mongolskich	klasztorów	
- Ongi,	położonego	na	zboczach	gór	nad	brzegiem	
pustynnej	rzeki	o tej	samej	nazwie.	Powstały	w XVII	
w.	buddyjski	monastyr	w latach	trzydziestych	XX	w.	
został	zniszczony	przez	komunistów,	a  teraz	można	
obserwować,	jak	się	odradza.	Ostatni	nocleg	na	pu-
styni,	w dolinie	Ongi.

D zień�7.	Opuszczamy	tereny	Gobi	i obserwujemy	jak	
zmienia	się	krajobraz.	Przemierzamy	harmonijne	ste-
powe	przestrzenie,	usiane	stadami	kóz,	owiec,	krów,	
koni,	jaków	i wielbłądów,	i obserwujemy	skrzydlatych	
mieszkańców	Mongolii	–	orły,	jastrzębie,	sokoły	i licz-
ne	gatunki	drobnego	ptactwa.	Pod	wieczór	przyjazd	
do	 Charchorin,	 zakwaterowanie	 w  turystycznych	
jurtach	i typowo	mongolska	kolacja.	Wieczorny	spa-
cer	na	wzgórze,	z którego	można	podziwiać	rozległą	
panoramę	doliny	rzeki	Orchon.

D zień� 8.�Od	 rana	 zwiedzanie	 miejsc	 nierozerwalnie	
związanych	z historią	Wielkiego	Stepu.	Wizyta	w mu-

zeum	 prezentującym	 historię	 Karakorum	 –	 dawnej	
stolicy	Mongołów	oraz	odwiedziny	w powstałym	na	
jej	gruzach	buddyjskim	klasztorze	Erdeni Dzu.	Po-
tem	w drogę	–	jedziemy	do	gorących	źródeł	Dżiguur.	
Po	południu	czas	wolny	na	 relaks,	 lecznicze	kąpie-
le	 i  nabieranie	 sił	 na	dalszą	 część	podróży.	Nocleg	
w jurtach	przy	„uzdrowisku”.

D�Ni�9-10. Jedziemy	do	Parku Narodowego Chorgo,	
w  którym	 zachowały	 się	 nienaruszone	 krajobrazy	
powulkaniczne.	Piesza	wycieczka	na	szczyt	wulka-
nu	Chorgo.	Wizyta	nad	 jeziorem	Terchijn Caagan,	
które	 powstało	 wskutek	 przegrodzenia	 rzeki	 stru-
mieniem	 lawy,	 dla	 chętnych	 –	 możliwość	 kąpieli	
w krystalicznie	czystych	wodach.	Przejażdżka	konna	
wśród	wspaniałych	 okoliczności	mongolskiej	 przy-
rody.	Noclegi	w ośrodku	jurt	na	terenie	parku	naro-
dowego.

D zień�11.	Kierujemy	się	w stronę	prowincji	Chubsu-
guł.	Po	drodze	spotkania	z rodzinami	żyjącymi	z ho-
dowli	kóz,	owiec,	krów	i koni.	Okazja,	by	poznać	styl	
życia	koczowników,	spróbować	domowego	wyrobu	
serów	 i  suszonych	 jogurtów	oraz	prawdziwej	mon-
golskiej	herbaty:	z mlekiem,	solą	 i  tłuszczem.	Tego	
dnia	dotrzemy	w rejon	gorących	źródeł	mineralnych	
Dżargal� Dziguur,	 gdzie	 z  głębokości	 500	 m	 wy-
pływa	na	powierzchnię	ziemi	woda	o  temperaturze	
70°C.	 Kąpiele	 w  „wannach”	 na	 wolnym	 powietrzu,	
a następnie	zakwaterowanie	w pobliskim	ośrodku.

D�zień�12.	Przejazd	nad	Chubsuguł	 -	największe	 je-
zioro	 Mongolii,	 położone	 wśród	 porośniętych	 tajgą	
gór.	 Po	 drodze	wśród	 stepowych	 przestrzeni	 spró-
bujemy	 odnaleźć	 tzw.	 jelenie	 kamienie	 –	 kamienne	
stelle	z płaskorzeźbami	pochodzące	z VI-VII	w.	p.n.e.	
Po	dotarciu	nad	Chubsuguł	spacery	wzdłuż	brzegów	
„młodszego	 brata	 Bajkału”,	 wzbudzającego	 jedno-
cześnie	podziw	i grozę.

D�zień�13.	Zagłębiamy	się	w otaczające	jezioro	grzbie-
ty	Sajanu	Wschodniego,	kierując	się	do	trudno	do-
stępnej	krainy Caatanów	–	niezwykłej	grupy	etnicz-
nej,	 żyjącej	 w  surowych	 warunkach	 górskiej	 tajgi	
z hodowli	reniferów.	Po	spotkaniu	z „ludźmi-renami”	
wycieczka	łodzią	po	tafli	Chubsuguł	na	jedną	z wyse-
pek.	Dla	chętnych	możliwość	wypożyczenia	kajaków.

D�zień�14. Przejazd	do	Murun,	stolicy	prowincji	Chub-
suguł,	i przelot	do	Ułan-Bator.	Czas	wolny	na	spa-
cery	reprezentacyjną	aleją	Pokoju	i wydawanie	ostat-
nich	 tugrików	w  sklepach	 z  wyrobami	 z  kaszmiru.	
Wieczorem	wyjście	na	występ	tradycyjnego	zespołu	
pieśni	i tańca.	Kolacja	pożegnalna	i nocleg.

D zień�15.	Wylot	z Ułan	Bator	i przelot	do	Warszawy.	
Zakończenie	imprezy	na	lotnisku	Okęcie	w Warsza-
wie.

MONGOLIA Od jurty do jurty: koczownicza wędrówka przez kraj Czyngis-chana

TERMINY:

CENA: 
6 450�PLN�+�2 780�USD
I rata: 800 PLN
II rata: 6 450 PLN + 2 780 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Ułan-Bator - Warsza-

wa oraz loty wewnętrzne: Dalanzadgad - Ułan-Ba-
tor i Murun - Ułan-Bator.

-  dwa noclegi w hotelu 3*** w Ułan-Bator oraz noc-
legi w ośrodkach jurt turystycznych - jurty 2-os., 
sanitariaty w oddzielnych budynkach

-  wyżywienie: śniadania, obiady/pikniki i kolacje na 
całej trasie

- wszystkie transfery
-  opieka pilota oraz lokalnego przewodnika mon-

golskiego
-  przejazdy samochodami terenowymi z doświad-

czonymi kierowcami
- przejażdżki na wielbłądach i koniach
- występ zespołu folklorystycznego
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5 000 PLN

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do obiektów turystycznych i opłaty 

za wjazd do parków: 70 USD 
- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego w hotelach 

i jurtach: 350 USD

04.07 - 18.07.2015 08.08 - 22.08.2015
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D�zień�1	Zbiórka	na	lotnisku	im.	Chopina	i wylot	
z Warszawy	przez	Moskwę	do	Irkucka.

D�zień�2	Wczesnym	rankiem	przylot	do	600-ty-
sięcznego	 Irkucka	 –	 stolicy	Syberii	Wschod-
niej	i miasta	związanego	z historią	polskich	ze-
słańców.	Śniadanie,	a następnie	krótki	spacer	
wśród	drewnianej	zabudowy	centrum.	Wyjazd	
do	 położonej	 nad	 Bajkałem	 Listwianki	 i  za-
kwaterowanie	w pensjonacie.	Po	wypoczynku	
przechadzka	wzdłuż	falującego	Bajkału	i wizy-
ta	w Muzeum	Bajkalskim,	które	odkryje	przed	
nami	część	 tajemnic	 „Świętego	Morza	Sybe-
rii”.	Wieczorem	kolacja	i okazja,	by	skorzystać	
z bani,	czyli	syberyjskiej	sauny	parowej.	

D�zień�3	Po	śniadaniu	przeprawiamy	się	na	dru-
gą	stronę	rz.	Angary	do	Portu	Bajkał	i wyrusza-
my	na	wycieczkę	po	trasie	Kolei Krugobajkal-
skiej. 84-kilometrową	linię	kolejową	poprowa-
dzono	wzdłuż	skalistych	wybrzeży	Bajkału,	bu-
dując	40	tuneli,	kilkanaście	wysokich	mostów	
i  wiele	 innych	 konstrukcji	 inżynieryjnych.	 Po	
drodze	 postoje	 w  najatrakcyjniejszych	 miej-
scach	na	trasie:	najodważniejsi	będą	mogli	po	
raz	pierwszy	zanurzyć	się	w wodach	Bajkału,	
najgłodniejsi	–	spróbować	najlepszego	barsz-
czu	 od	 miejscowej	 gospodyni,	 a  najbardziej	
spragnieni	–	skosztować	wybornej	limbówecz-
ki.	 Późnym	 wieczorem	 przyjazd	 do	 Irkucka,	
transfer	do	hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień� 4	 Rano	 przystępujemy	 do	 zwiedzania	
Irkucka:	 cerkiew	 Zbawiciela	 z  1710	 r.,	 sobór	
Objawienia	 Pańskiego,	 neogotycki	 „polski	
kościół”	 i  Centralny	Rynek.	Następnie	wyjeż-
dżamy	 mikrobusem	 na	 wyspę	 Olchon.	 Pod	

wieczór	przybywamy	do	miejscowości	Chużyr.	
Tam	zakwaterowanie	w prywatnym	pensjona-
cie	w syberyjskich	domkach,	a następnie	spa-
cer	do	Skały�Szamanki	–	wizytówki	Bajkału,	
uważanej	 przez	 wyznawców	 szamanizmu	 za	
jedno	 z  9	 najświętszych	 miejsc	 Azji.	 Kolacja	
i  porządne	mycie	 w  bani.	 Później	 okazja,	 by	
spróbować	magiczny	trunek	syberyjskich	sza-
manów	z tradycyjnymi	zakąskami.

D�zień�5 Całodniowa	wycieczka	na	UAZ-safari	–	
będziemy	jeździć	drogami	i bezdrożami	przez	
malownicze	 stepy	 północnej	 części	 Olchonu.	
Po	 drodze	m.in.	 odwiedzimy	 osadę	 Piescza-
naja	(ruchome	wydmy;	miejsce	dawnego	łagru	
stalinowskiego),	zatrzymamy	się	na	skalistych	
przylądkach	Trzej	Bracia	i Choboj	oraz	w uro-
kliwej	 dolince	 Uzury	 nad	 brzegiem	 Bajkału.	
Spróbujemy	 też	ugotowanej	 na	ognisku	uchy	
ze	 świeżo	 złowionych	omuli.	 Po	powrocie	 do	
miejscowości	czas,	by	podjąć	próbę	zanurze-
nia	się	w cieplejszych	zatoczkach	Bajkału.	Ko-
lacja	i wieczorny	relaks	w bani.

D�zień�6	Po	śniadaniu	żegnamy	się	z gospody-
nią,	jedziemy	do	portu	i wsiadamy	na	kuter,	na	
pokładzie	którego	przepłyniemy	cieśninę	małe�
Morze,	 podziwiając	 skaliste	 brzegi	 Olchonu,	
a następnie	przeprawimy	się	przez	Bajkał.	Mi-
niemy	 płw.	 Święty	 Nos,	 wpłyniemy	 na	 wody	
Zatoki	Barguzińskiej	i przybijemy	do	przystani	
w miejscowości	Ust’-Barguzin.	Po	zakwatero-
waniu	u gospodarzy	 i obfitej	domowej	kolacji	
podziwianie	zachodu	słońca	na	najbardziej	ro-
mantycznej	plaży	nad	Bajkałem.

D�zień�7 Jedziemy	do	Ułan�Ude	 –	 stolicy	Re-

publiki	Buriacji.	Po	drodze	wizyta	w XVIII-wie-
czonym	 Soborze	 Strieteńskim,	 którego	 białe	
ściany	kontrastują	z ciemną	zielenią	tajgi,	oraz	
w syberyjskim	uzdrowisku	Goriaczińsk.	Oprócz	
tego	 przystanki	 w  urokliwych	 miejscach	 nad	
brzegami	 Bajkału,	 a  na	 jednej	 z  dzikich	 plaż	
pożegnanie	 z  Morzem	 Syberii.	 Pod	 wieczór	
zwiedzamy	 centrum	 400-tysięcznego	 Ułan-
-Ude:	cerkiew	Hodegetrii	w stylu	syberyjskie-
go	 baroku,	 plac	 Rewolucji	 z  „Sukiennicami”,	
„Arbat”	oraz	pomnik	–	największa	na	świecie	
głowa	Lenina.	Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień� 8� Po	 śniadaniu	 ruszamy	 mikrobusem	
w stronę	granicy	mongolskiej.	Po	drodze	zło-
żymy	 wizytę	 w  Tarbagataju	 u  zabajkalskich	
starowierców,	 których	 kultura	 niematerialna	
jest	wpisana	na	 listę	światowego	dziedzictwa	
UNESCO.	Zwiedzimy	tam	muzeum-lapidarium	
i odbudowaną	cerkiew	oraz	wysłuchamy	kon-
certu	 tradycyjnych	 ruskich	 pieśni	 w  unikato-
wym	 polifonicznym	 wykonaniu.	 Spróbujemy	
również	tradycyjnych	dań.	Następnie	przejazd	
do	 Kiachty	 i  przekroczenie	 granicy	 mongol-
skiej,	a wieczorem	„zaokrętowanie”	w pociągu	
Kolei	Transsyberyjskiej.	Gdy	pociąg	ruszy	-	feta	
z okazji	zmiany	kraju.

D�zień�9�Wczesnym	rankiem	przyjazd	do	stolicy	
Mongolii,	transfer	do	hotelu.	Po	śniadaniu	zwie-
dzanie	 liczącego	 milion	 mieszkańców	 Ułan�
Bator	–	miasta	stołecznych	bulwarów,	bloko-
wisk	i kontrastujących	z nimi	osiedli	jurt.	Wizy-
ta	 w  buddyjskim	 klasztorze-uczelni	Gandan,	
zwiedzanie	 centralnego	 placu	 Czyngis-cha-
na	 z  monumentalnym	 gmachem	 parlamentu	

mONGOLiA�i SYBeRiA�-�BAJKAł

Wędrówka śladami Czyngis-Chana i odkrywanie tajemnic „Świętego Morza” Syberii
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oraz	spacer	w czasie	po	salach	mongolskiego	
muzeum	historycznego.	Na	 zakończenie	dnia	
wycieczka	 na	 wzgórze	Dzaisan,	 skąd	 rozta-
cza	się	panorama	gwarnej	mongolskiej	stolicy.	
Obiadokolacja	i nocleg	w Ułan	Bator. 

D zień�10	Po	śniadaniu	wyjazd	z zatłoczonego	
miasta.	Przez	otwarte	przestrzenie	 rozległych	
stepów	jedziemy	na	zachód.	Po	drodze	przy-
stanek	na	wydmach Mongol Els,	wspinaczka	
na	piaszczyste	wzniesienia	i sesja	fotograficz-
na	z piaskiem	w tle.	Pod	wieczór	przyjazd	do	
Charchorin,	zakwaterowanie	w turystycznych	
jurtach	i typowo	mongolska	kolacja.	Wieczorny	
spacer	 na	 wzgórze,	 z  którego	można	 podzi-
wiać	krajobrazy	doliny	rzeki	Orchon.

D�zień�11	Od	 rana	 zwiedzanie	miejsc	 nieroze-
rwalnie	 związanych	 z  historią	 Wielkiego	 Ste-
pu.	Wizyta	w muzeum	prezentującym	historię	
Karakorum	 –	 dawnej	 stolicy	 Mongołów	 oraz	
odwiedziny	w powstałym	na	 jej	gruzach	bud-
dyjskim	klasztorze	Erdeni Dzu.	Potem	w dro-
gę	 -	 przy	 dźwiękach	 oryginalnej	 mongolskiej	
muzyki	 ruszymy	 przez	 harmonijne	 stepowe	
przestrzenie,	usiane	pojedynczymi	jutrami	tra-
dycyjnych	 koczowników,	 stadami	 kóz,	 owiec,	
krów,	 koni	 i  jaków.	 Przejazd	 do	 ruin	 jednego	
z największych	mongolskich	klasztorów	-	Ongi 
z XVIII	w.,	zniszczonego	w latach	30.	przez	ko-
munistów.	Kolacja	i nocleg	w jurtach.

D�zień�12	Kolejny	dzień	 jazdy	przez	bezkresne	
mongolskie	 pustkowia.	 Krajobraz	 stepowy	
ustępuje	miejsca	 pustynnemu,	 przemierzamy	
tereny	 rozległej,	 górzystej,	 surowej	 pustyni 
Gobi,	wypatrując	pasące	się	swobodnie	stada	
baktrianów	–	wielbłądów	dwugarbnych.	Kieru-
jemy	się	do	Bajandzag,	czyli	słynnych	Płoną-

cych	Klifów,	znanych	jako	jedna	z największych	
na	świecie	„kopalni	dinozaurów”.	Po	południu	
piesza	wycieczka	wśród	wspaniałych	formacji	
skał	kryjących	szczątki	tych	gadów	oraz	przez	
„pustynny	 las”	 –	 zarośla	 karłowatych	 drzew	
saksaułowych	wyrastających	wprost	z piasku.	
Nocleg	 w  tradycyjnych	 mongolskich	 warun-
kach.

D zień�13	Przez	gobijskie	pustkowia,	wyjeżdżo-
nymi	w żwirze	„drogami”	jedziemy	do	podnóży	
gór	 Ałtaj.	 Po	 drodze	 przystanek	 przy	 rozle-
głych	wydmach Molcog Els,	przejażdżka	na	
grzbiecie	wielbłąda	i czas	na	zabawy	w piasku.	
Następnie	 pieszo	 udamy	 się	 wgłąb	 kanionu	
Jolyn	Am,	czyli	Wąwózu�Sępów.	W jego	naj-
węższym	miejscu	 lód	zalega	niemal	cały	 rok!	
Wśród	 kamieni	 na	 dnie	 wąwozu	 postaramy	
się	 dojrzeć	 ruchliwe	 szczekuszki	 gobijskie,	
wśród	 niebosiężnych	 skał	 dzikie	 owce	 argali	
i koziorożce	syberyjskie,	a na	nieboskłonie	orły	
przednie	i sępy	brodate.	Pod	koniec	dnia	prze-
jazd	do	obozu	jurt,	kolacja	i nocleg.

D�zień�14	Przejazd	na	lotnisko	w Dalandzadgad	
(jedno	z większych	miast	na	Gobi),	a następ-
nie	przelot	ponad	najdalej	wysuniętą	na	północ	
pustynią	 świata	 do	Ułan�Bator.	 Przeciskając	
się	chaotyczną	 rzeką	pojazdów,	dotrzemy	do	
hotelu.	 Po	 południu	 czas	 wolny	 na	 spacery	
reprezentacyjną	aleją	Pokoju	oraz	wydawanie	
ostatnich	 tugrików	 w  sklepach	 z  wyrobami	
z  kaszmiru	 i  wełny	 wielbłądziej.	 Wieczorem	
wyjście	na	występ	tradycyjnego	zespołu	pieśni	
i tańca,	kolacja	pożegnalna	i nocleg.

D�zień�15	Wylot	z Ułan	Bator	i przelot	przez	Mo-
skwę	do	Warszawy.	Zakończenie	 imprezy	 na	
lotnisku	Okęcie	w Warszawie.

TERMINY:
09.06 - 23.06.2015
07.07 - 21.07.2015*

04.08 - 18.08.2015

*wysoki sezon - dopłata 670 PLN

CENA: 
6 970�PLN�+�2 540�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 970 PLN + 1 440 USD x kurs sprzedaży 
PKO S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 100 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasach Warszawa-Moskwa-Irkuck, 

Dalanzadgad-Ułan Bator oraz Ułan Bator-Mo-
skwa-Warszwa

-  przejazd pociągiem na trasie Suche Bator-Ułan 
Bator - wagony sypialne (kupiejne), przedziały 
4-os.

-  zakwaterowanie: hotele 4**** w Ułan Bator, 3*** 
w Irkucku i Ułan Ude; pensjonaty w Listwiance 
i Chużyrze oraz kwatery prywatne w Ust’-Bar-
guzinie - zawsze tradycyjna bania syberyjska, 
sanitariaty zwykle na zewnątrz, ale schludnie 
i rodzinnie, wszędzie jest pościel; 1 nocleg w po-
ciągu na trasie Suche Bator-Ułan Bator; ośrodki 
jurt turystycznych na trasie w Mongolii - jurty 
2-os. (sanitariaty w oddzielnych budynkach)

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie, dodatkowo obiady lub pikniki w dniach 3, 
6, 10, 11, 12, 13

- wszystkie transfery
-  opiekę pilota-przewodnika na całej trasie oraz 

lokalnego przewodnika w Mongolii 
- bilety na przejazd Koleją Krugobajkalską
-  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków 

narodowych
- występ folklorystyczny w Tarbagataju
- występ mongolskiego zespołu folklorystycznego
-  przejazdy mikrobusami, autami terenowymi, 

pociągiem, kutrem turystycznym oraz przeprawy 
promowe

- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5000 PLN
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
- zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
-  dopłata do pokoju 1 -os. w hotelach i jurtach: 

360 USD
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 uczestników	 wyprawy	 na	 lotnisku	
w Warszawie.	Wylot	do	Katmandu	przez	 tranzytowe	
porty.	

D�zień�2.	Przylot	do	Katmandu	w godzinach	popołu-
dniowych.	Organizowanie	formalności	na	trekking	do	
Mustangu.	Nocleg	w Katmandu.

D�zień�3.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Pokhary	(200	km)	
przez	 centralną	 część	 Nepalu,	 jedną	 z  najpiękniej-
szych	tras	górskich.	Przyjazd.	Przygotowanie	do	trek-
kingu.	Czas	wolny	na	spacery	lub	zakupy.	Wieczorem,	
dla	chętnych,	kolacja	w jednej	z uroczych	knajpeczek	
nad	 jeziorem	Fewa.	Nocleg	w Pokharze,	u podnóży	
Himalajów.	

D�zień� 4.	 Lot	 z  Pokhary	 900	m	 do	 Jomsom	 2720	m	
z widokiem	na	całą	Dolinę	Pokhary,	zawijasy	rzeki	Seti	
i Jezioro	Fewa	z jednej,	a pasmo	Annapurny	-	z drugiej	
strony.	Nocleg	w schronisku	w Jomsom.	

D�zień� 5.	Wielki	 start!	 Ruszamy	 do	 Kagbeni	 2800	m	
wzdłuż	 takiej	 sławy	 wśród	 rzek	 jak	 Kali	 Gandaki,	
jej	 prawym	 brzegiem.	 Trawers	 po	 stromym	 zboczu	
bez	śladu	ścieżki,	w poprzek	piargów.	Zejście	aż	na	
dno	 rzeki,	 której	 szerokie,	 suche	 koryto	wypełnione	
jest	 czarnymi	 kamieniami	 z  żółtym	 nalotem.	Nocleg	
w obozowisku	w Kagbeni.	

D�zień�6.	Z Kagbeni	do	Chhusang	2980	m	wspinamy	
się	 na	 wysokie	 przełęcze	 i  gwałtownie	 schodzimy	
w dół,	 idąc	majestatycznie	krok	za	krokiem	 i prze-
kraczając	małe	strumyczki,	nasze	Rubikony.	Nocleg	
w obozowisku	na	trasie.		

D�zień� 7.	 Z Chhuksang	 do	Samar	 3620	m.	 Ścieżka	
opuszcza	dolinę	i wspina	się	do	uroczej,	przyklejo-
nej	do	zbocza	wioseczki	Chele.	Mijamy	coraz	mniej-
sze	skupiska	ludzkie,	kaniony	potoków	himalajskich	
z  rwącą	 wodą.	 Przechodzimy	 wskroś	 kolczastych	
krzewów,	 postrzępionych	 skał	 i  białych	 obłoków,	
a wciąż	widać	północne	ściany	masywu	Annapurny.	
Dochodzimy	do	wioski	Samar,	dokąd	chętnie	docie-
rają	ornitolodzy,	by	obserwować	rzadkie	drapieżne	
ptaki.	Nocleg	w guest	house.

D�zień� 8.	 Z  Samar	 do	 Tamagaon	 3710	 m.	 Oprócz	
marszu	mamy	 olśniewające	 widoki	 (jeśli	 Annapur-
na,	bogini	obfitości,	będzie	nam	łaskawa)	na	Nilgiri	
Hills,	Thorang	Peak	i pozostałe	oprószone	śniegiem	

jak	lukrem	okrągłości	i trójkąty	himalajskich	

szczytów.	Nocleg	w bazie	noclegowej.
D�zień�9.	Z Tamagaon	do	Tsarang	3560	m.	Przez	ko-
lejną	 przełęcz	 docieramy	 do	 drugiego	 co	 do	wiel-
kości	i znaczenia	miasta	w Królestwie	Lo,	Tsarang.	
Zwiedzamy	 usytuowany	 nad	 urwiskiem	 na	 skalnej	
grzędzie	 dzong,	 należący	 do	 potężnych	 niegdyś	
władców	oraz	buddyjski	klasztor	z XV	wieku	z naj-
większym	zbiorem	ksiąg.	Nocleg	w bazie	namioto-
wej.

D�zień�10.	Z Tsarang	do	Lo	Monthang	3840	m.	Jak	
zwykle	wspinamy	się	na	przełęcz,	a szlak	prowadzi	
nas	przez	naturalną	bramę	między	skałami	do	rozle-
głej	doliny	przypominającej	pustynię	-	to	tu	właśnie	
władca	Ame	Pal	wzniósł	około	1420	roku	swoją	sto-
licę.	Lo	Monthang	znaczy	upragniona	równina,	i na-
sze	pragnienia	również	spełniają	się	tutaj!	Nocleg	na	
dachu	stołecznego	domostwa...

D�zień�11.	Odpoczynek	w Lo	Monthang.	Zwiedzamy	
otoczoną	murami	stolicę	do	niedawna	 jeszcze	za-
mykaną	na	noc	dzięki	jedynej	bramie.	Jej	sto	pięć-
dziesiąt	 domostw	 harmonijnie	 ułożonych	w  klocki	
lego,	średniowieczny	pałac	i trzy	buddyjskie	gompy	
z XV	wieku	sprawiają	wrażenie	dekoracji	teatralnej.	
Dla	chętnych,	spacer	do	fortu	Kacze,	pierwszej	sie-
dziby	króla.	Święto	Tidżi	zapewniające	zwycięstwo	
dobra	nad	złem	tańczone	jest	przez	mnichów	w ma-
skach;	 niezwykła	 atmosfera	 pozwoli	 nam	dotknąć	
tybetańskiego	misterium	życia	 (tylko	w pierwszym	
terminie).	Nocleg	na	dachu	domu.	

D�zień�12.	Z Lo	Monthang	do	Ghami	3	510	m.	Ze	sto-
licy	wracamy	w doliny	przez	Lo	Gekar,	odwiedzając	
najstarszy	klasztor	w królestwie.	Mijamy	niezwykłe	
formacje	 skalne,	 labirynt	 wąskich	 przejść	 pośród	
tytanicznych	granitowych	grzybów	i upiornych	wież	
skalnych,	skąd	patrzą	na	nas	dostojne	sępy.	Docie-
ramy	do	Tangmaru,	gdzie	zielone	 łąki	 i pasące	się	
konie	mówią	nam,	że	życie	 tu	 trwa.	 Idziemy	dalej,	
a po	drodze	wstępujemy	do	żeńskiej	gompy	w Gha-
mi.	Nocleg	w bazie	turystycznej.	

D�zień�13�-�15.	Powrót	z Gheme	do	Jomsom.	Trium-
falny	 powrót	 do	 cywilizacji,	 z  bagażem	 niewiary-
godnych	doświadczeń	i przygód.	Noclegi	w bazach	
namiotowych,	a w Jomsom	-	w schronisku.	

D�zień� 16.	 Lot	 samolotem	 z  Jomsom	 do	 Pokhary.	

Powrót	 do	 Katmandu.	 Po	 drodze,	 dla	 chętnych:	
wypoczynkowy	rafting	na	rzece	Trisuli	(ok.	40	USD).	
Nocleg	w Katmandu.	

D�zień�17.	Czas	wolny	na	zakupy,	zdjęcia	lub	pako-
wanie	do	drogi	powrotnej.	Nocleg	w Katmandu.

D�zień�18.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Po	połu-
dniu	wylot	do	kraju	z przesiadkami.	

D�zień�19.	Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:

CENA: 
6�690�PLN�+�2�690�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 6 690 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) 
III rata: 2 690 USD uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi - Kat-

mandu, Pokhara - Jomsom - Pokhara, Katmandu 
- Delhi - Warszawa 

- opiekę pilota lokalnego 
- wizę nepalską 
- transfery: mikrobus 
- permit do Mustangu 
-  zakwaterowanie: w Katmandu i Pokharze - hotele 

3* pokoje 2-osobowe z łazienkami; w czasie 
trekkingu - namioty lub schroniska 

-  wyżywienie: w Katmandu i Pokharze - śniadania; 
w czasie trekkingu - wyżywienie pełne - 3 razy 
dziennie (śniadanie, lunch, kolacja); 

-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 60 USD 
- opłata lotniskowa 26 USD 
- koszt wizy indyjskiej 232 PLN (w ramach II raty)
- zwyczajowe napiwki 90 USD

7.05 - 25.05.2015 2.06 - 20.06.2015

mUSTANG�- trekking w tajemniczej prowincji NEPALU dla wytrawnych turystów
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	Okęcie.	Wylot	 do	Mo-
skwy.	Po	przylocie	transfer	do	hotelu	na	nocleg.	Dla	
chętnych	wieczorny	spacer	po	Moskwie.

D�zień� 2.	 Transfer	 na	 lotnisko	 Domodedovo.	 Wylot	
z Moskwy	do	Salechardu.	Po	przylocie	 transfer	 do	
hotelu.	Kolacja	i nocleg.	

D�zień� 3.	 Rano	 zwiedzanie	 muzealno-wystawowego	
kompleksu	 im.	 I.S.	 Szemanowskogo	 (sale	 poświę-
cone	 archeologii,	 historii	 i  etnografii	 oraz	 wystawa	
„Czasy	mamuta”	i „Flora	i fauna	Jamału”)	w centrum	
miasta	 Salechard.	 Następnie	 przejazd	 do	 miejsco-
wości	 Gornokniaziewsk	 i  zwiedzanie	 tamtejszego	

skansenu.	Tradycyjny	obiad	w czumie	(nienieckim	na-
miocie)	na	terenie	skansenu.	Powrót	do	Salechardu.	
Zwiedzanie	miasta,	w tym:	drewnianego,	zrekonstru-
owanego	fortu	„Obdorski	ostrog”	z XVI	wieku,	pierw-
szych	kamiennych	budynków,	pomników	(„Romanty-
ków”,	budowniczych	kolei,	Koła	Polarnego	i mamuta).	
Powrót	do	hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�4.	Wyjazd	 do	miejsca	 pobytu	 koczowniczych	
hodowców	 reniferów	 -	Nieńców	 (specjalnym	pojaz-
dem	 terenowym	 typu	 Trekoł;	 czas	 podróży	 zależy	
od	odległości,	w  której	 znajduje	 się	 obóz	Nieńców,	
a  także	od	warunków	podłoża	 i od	pogody).	Obiad	
w formie	paczki	 lunch’owej.	Po	przybyciu	do	obozu	
hodowców	reniferów,	zakwaterowanie	w czumie	(na-
miocie	 ze	 skór	 reniferowych).	Zapoznanie	 z  rodziną	
gospodarzy	 i  zasadami	 życia	w  czumie.	Możliwość	
aktywnego	wzięcia	udziału	w codziennym	życiu	ko-
czowników,	w  tym	 nauka	 łapania	 renifera	 na	 arkan	
(lasso),	zakładania	uprzęży	i powożenia	saniami.	Ko-
lacja	i nocleg	w czumie.

D�zień� 5.	 Podpatrywanie	 życia	 Nieńców.	 Możliwość	
zorganizowania	 łowienia	 ryb	 pod	 lodem	 z  wyjaz-
dem	nad	zbiornik	wodny	i postawieniem	tam	czumu.	
Obiad.	 Po	 południu	 zapoznawanie	 się	 z  zajęciami	
nienieckich	kobiet.	Na	ich	barkach	leży	zapewnienie	
domu	dla	całej	rodziny.	Kobiety	przygotowują	renife-
rowe	skóry	na	pokrycie	czumu,	szyją	odzież	i obuwie	
dla	 wszystkich,	 przygotowują	 posiłki	 i  zajmują	 się	
dziećmi.	Kolacja	i nocleg	w czumie.

D�zień�6.	Rano	wyjazd	na	skuterach	śnieżnych	lub	na	
saniach	zaprzężonych	w renifery	do	stada	reniferów.	
Stopniowe	zagłębianie	się	w świat	nienieckiego	ho-
dowcy	reniferów,	a zwłaszcza	w świat	jego	zwierząt.	
Tam	całe	życie	człowieka	podlega	rytmowi	życia	re-
nifera.	Każdego	dnia,	bez	względu	na	pogodę,	odła-
wia	się	renifery	pociągowe.	Przyglądanie	się	łapaniu	
zwierząt	na	arkan	 (lasso),	 ewentualna	pomoc	w  ich	
zaganianiu.	 Powrót	 do	 obozu.	 Obiad.	 Po	 południu	
zapoznanie	 się	 z  tradycjami	 i  obyczajami	 Nieńców,	
a także	z ich	kulturą	duchową.	Powrót	do	Salechardu.	
Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień� 7.	 Wyjazd	 specjalnym	 pojazdem	 terenowym	
typu	Trekoł	w góry	Uralu	Polarnego	(orientacyjny	czas	
jazdy	to	5-8	godzin,	zależny	od	warunków	na	trasie	
i od	pogody).	Obiad	po	drodze,	w formie	paczki	lun-
ch’owej.	Przybycie	do	obozu	namiotowego.	Kolacja	
w formie	wojskowych	racji	żywnościowych.	Nocleg	
w namiotach.

D�zień�8.	Śniadanie	w formie	wojskowych	racji	żyw-
nościowych.	Dalsza	podróż	w góry	Uralu	Polarne-

go	 specjalnym	 pojazdem	 terenowym	 typu	 Trekoł,	
w  kierunku	 bazy	 turystycznej	 „Jezioro	 Bolszoje	
Szczuczje”	 (orientacyjny	 czas	 jazdy	 to	 3-5	 godzin,	
w zależności	od	warunków	na	 trasie	 i od	pogody).	
Po	drodze	wizyta	w cerkwi	„Centrum	duchowności”	
w parku	etnograficznym	„Ziemia	nadziei”.	Obiad.	Po	
przybyciu	 do	 bazy	 turystycznej	 „Jezioro	 Bolszoje	
Szczuczje”,	zakwaterowanie	w pokojach.	Następnie	
piesze	rozpoznanie	okolicy.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�9.	Wyprawa	na	teren	rezerwatu	przyrody	spe-
cjalnym	pojazdem	terenowym	typu	Trekoł.	Fotosa-
fari	 w  poszukiwaniu	 arktycznych	 zwierząt,	 w  tym	
przede	wszystkim	piżmowołów.	Obiad	w formie	woj-
skowych	racji	żywnościowych.	Po	obiedzie	czas	na	
samodzielne	eksploracje.	Powrót	do	bazy	turystycz-
nej	„Jezioro	Bolszoje	Szczuczje”.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�10.	Wyprawa	nad	górskie	 jeziora	specjalnym	
pojazdem	terenowym	typu	Trekoł.	Fotosafari	w po-
szukiwaniu	 arktycznych	 zwierząt.	 Obiad	 w  formie	
wojskowych	 racji	 żywnościowych.	 Po	 obiedzie	
czas	na	 samodzielne	eksploracje.	Powrót	do	bazy	
turystycznej	 „Jezioro	 Bolszoje	 Szczuczje”.	 Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 11.	 Wyprawa	 do	 lodowców	 Uralu	 Polarne-
go	 specjalnym	 pojazdem	 terenowym	 typu	 Trekoł.	
Obiad	w  formie	wojskowych	 racji	 żywnościowych.	
Po	obiedzie	czas	na	samodzielne	eksploracje.	Foto-
safari	w poszukiwaniu	arktycznych	zwierząt.	Powrót	
do	bazy	turystycznej	„Jezioro	Bolszoje	Szczuczje”.	
Kolacja	i nocleg.

D�zień�12.	Pierwszy	etap	powrotu	specjalnym	pojaz-
dem	 terenowym	 typu	 Trekoł	 w  stronę	 Salechardu	
(orientacyjny	 czas	 jazdy	 to	3-5	godzin,	w  zależno-
ści	od	warunków	na	trasie	 i od	pogody).	Obiad	po	
drodze	w formie	wojskowych	racji	żywnościowych.	
Przybycie	do	obozu	namiotowego.	Kolacja	w formie	
wojskowych	racji	żywnościowych.	Nocleg	w namio-
tach.

D�zień�13.	Drugi,	końcowy	etap	powrotu	specjalnym	
pojazdem	 terenowym	 typu	 Trekoł	 do	miasta	 Sale-
chard	(orientacyjny	czas	jazdy	to	5-8	godzin,	w za-
leżności	od	warunków	na	trasie	i od	pogody).	Obiad	
po	 drodze	 w  formie	 wojskowych	 racji	 żywnościo-
wych.	Po	przybyciu	do	Salechardu,	zakwaterowanie	
w hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�14.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	w Sale-
chardzie	 i  wylot	 do	Moskwy.	 Przerwa	 tranzytowa,	
w której	 nastąpi	 zmiana	 lotniska.	Wylot	 z Moskwy	
do	 Warszawy.	 Zakończenie	 wyprawy	 na	 Lotnisku	
im.	F.	Chopina.

NieńCY�-�ROSJA�-�URAL�POLARNY „Wyprawa na Koniec Polarnego Świata”

TERMINY:
14.03 - 27.03.2015 14.11 - 27.11.2015
CENA: 
7 490�PLN�+�2�890�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 490 PLN + 2 890 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA - na 60 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)
CENA ZAWIERA:
- transfery wg programu
-  transport specjalnym pojazdem terenowym typu 

Trekoł (lub pojazdami, w zależności od wielkości 
grupy)

-  nocleg w hotelu 3*** w Moskwie, 4 noclegi w ho-
telu turystycznym „Jamałkan” w Salechardzie 
(pokoje 2-4-osobowe, z łazienkami), 2 noclegi 
w namiotach, reszta w bazach turystycznych 
w pokojach wieloosobowych, sanitariaty 
w osobnym budynku na zewnątrz

-  wyżywienie wg programu (śniadania - obiady - 
kolacje)

- usługi przewodnika lokalnego
-  wyrobienie pozwolenia na wjazd do strefy 

przygranicznej (należy złożyć kontrahentowi nie-
zbędne dokumenty minimum 2 miesiące przed 
wyprawą !)

- wizę rosyjską
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- napiwki ok. 60 USD
UWAGA:�grupa�max.�6�-�10�osób
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie,	wylot	do	
Kapsztadu	przez	jeden	z europejskich	portów	lotni-
czych.

D�zień� 2.� (450km)� W  godzinach	 porannych	 przy-
lot	 do	 Kapsztadu	 –	 zwanego	 też	 Matką	 Miast	 ze	
względu	 na	 urodę,	 wdzięk	 i  bezpretensjonalność	
tego	 miejsca...	 Powitanie	 przez	 polskojęzycznego	
pilota	 -	 przewodnika.	 Czas	 wolny	 na	 odświeżenie	
po	 podróży	 w  strefie	 lotniska.	 Następnie	 panora-
miczne	 zwiedzanie	 miasta	 ,	 przejazd	 do	 centrum.	
Wjazd	na	Górę	Sygnałową,	z której	rozpościera	się	
niesamowity	 widok	 na	 słynną	 Górę	 Stołową	 oraz	
zatokę.	 Pierwsza	 ważna	 sesja	 fotograficzna	 z  pło-
miennym	 komentarzem	 przewodnika	 o  zastanej	 tu	
rzeczywistości...	 Wizyta	 na	 plaży,	 dostojny	 spacer	
deptakiem,	przy	 którym	zlokalizowane	są	 rozliczne	
restauracje,	kawiarnie	 i puby.	Wczesny	 lunch	w  lo-
kalnej	restauracji	rybnej	serwującej	znakomite	dania	
z owocami	morza.	Nieśpieszna	konsumpcja	 i obo-
wiązkowo	 oryginalna	 miejscowa	 kawa	 lub	 jeszcze	
lepiej	–	miejscowa	herbata	rooibos.	Wczesnym	po-
południem	przejazd	na	północ	przez	region	winiarni	
i  plantacji	 owoców	 cytrusowych	 i  słynnej	 herbaty	
rooibos.	Krótki	postój	przy	plantacji.	Dojazd	do	miej-
sca	noclegowego	w górach.	Nocleg	w lodge.	

D�zień�3. (400km) Przebudzenie	w  scenerii	 rześkie-
go	górskiego	poranka,	śniadanie.	Wyjazd	do	Nami-
bii.	Po	drodze	przejazd	przez	region	Namaqualand.	
Możliwość	 spotkania	 przedstawicieli	 pasterskiej	
społeczności	lokalnej	ludzi	z plemienia	Nama	(pierw-
szych	mieszkańców	południowo-wschodniej	Afryki,	
nomadów	 mieszkających	 w  domkach	 zrobionych	
z trawiastych	mat).	Przekroczenie 	największej	rzeki	
południa	Afryki	o  jakże	wdzięcznej	nazwie	Oranja...	
Przyjazd	na	granicę	z Namibią,	możliwość	zakupów	
na	 piknik.	 Przejazd	 nad	 brzeg	 rzeki.	 Piknik	 (piwo	
firmowe,	 wiktuały	 własne)	 lub	 dla	 chętnych,	 fakul-
tatywnie	możliwość	raftingu	–	spływu	pontonowego	
po	 rzece.	Dalszy	przejazd	na	nocleg	 już	w Namibii	
(tuż	za	granicą).

D�zień�4.� (490km)�Po	śniadaniu	przejazd	przez	bez-
brzeżną	 pustynię	 w  kierunku	 Godwana	 Canyon	
i jego	największej	atrakcji	-	Fish	River	Canyon.	Dru-
giego,	 co	 do	wielkości	 kanionu	 na	 świecie.	 Niemy	
zachwyt	 nad	 cudem	 przyrody	 liczącym	 około	 180	

km	 długości.	 Spacer	 wzdłuż	 północnej	

krawędzi	 kanionu.	 Obserwacja	 jedynego	 w  swoim	
rodzaju,	przedziwnego	wybryku	natury	-	olbrzymiej	
dziury	w ziemi,	która	potrafi	swym	zaklętym	w skal-
nych	kształtach	pięknem,	zachwycić	i wzruszyć	na-
wet	najbardziej	zatwardziałe	serca	krajoznawców…	
Dalszy	przejazd 	do	lodge.	Nocleg.	

D�zień� 5.� (360km)� Śniadanie	 a  następnie	 przejazd	
w region	gór	Tiras	będących	granicą	z pustynią	Na-
mib.	Przesiadka	na	pojazdy	terenowe	i trzygodzinna	
eksploracja	 pustyni	 Nanib.	 Przemierzanie	 pustyn-
nego	 krajobrazu	 z widokiem	malowniczego	pasma	
rzeczonych	gór...  	po	drodze	wypatrywanie	antylop	
Klip	 Springer,	 wypatrywanie	 odłamków	 narzędzi	
pozostawionych	przez	Buszmenów,	fotografowanie	
dziwacznych	drzewa	z setkami	ptasich	gniazd,	se-
sje	zdjęciowe	na	 tle  	Litops	 -	 roślin	wyglądających	
jak…	kamienie…!	A na	koniec	wspólne	zdjęcie	pod	
szczęśliwym	drzewem	Buszmenów	co	ma	zapewnić	
szczęście	 i  sobie	 i  okolicznym	Buszmenom	 jedno-
cześnie...	 Dalszy	 przejazd	 na	 nocleg.	 Po	 drodze	
wykład	o roślinach	pustyni	 i o  lokalnych	mieszkań-
cach	 z  obserwacją	 surowej	 ale	 jednocześnie	 jakże	
pięknej,	 pustynnej	 rzeczywistości	 w  tle...	 Nocleg	
w lodge.	

D�zień� 6.� (339km)� Jak	 zwykle	 śniadanie	 a  później	
półtoragodzinny	 przejazd	 do	Duwisib	Castle,	 zam-
ku	 zbudowanego	 przez	 niemieckiego	 arystokratę	
w czasach	wojen	kolonialnych.	Dzisiaj	jest	to	pomnik	
narodowy.	Pamiątkowe	zdjęcie	i dalszy	przejazd	do	
Sesriem	 gdzie	 znajdują	 się	 najwyższe	 na	 świecie-
(375m)	i najpiękniejsze,	owiane	prawie	legendą	wy-
twory	 pustynnej	 natury,	 tak	 zwane	 Diuny	 –	 jedyne	
w swoim	rodzaju	wydmy	o niezwykle	harmonijnych,	
geometrycznych	kształtach	i wyostrzonych	jak	brzy-
twa	 krawędziach,	 usypane	 z  czerwonego	 piasku,	
zmieniające	barwę	w zależności	od	oświetlenia	ale	
też	 zmieniające	 kształt	 w  zależności	 od	 siły	 wia-
tru...	Pięciokilometrowy	spacer	po	wydmach	z roz-
ległym	 widokiem	 na	 resztę	 pustyni	 do	 Sossusvlei	
oraz	Deadvlei.	 (Obszar  	schniętego	 jeziora	pełnego	
minerałów	i skamieniałych	drzew),	który	co	kilka	lat	
zamienia	 się	 w  tętniące	 życiem	 turkusowy	 wodo-
pój.	Dla	chętnych	fakultatywnie	możliwość	odbycia	
tej	 drogi	 na	 specjalnym	 pojeździe	 pustynnym	 za	
opłątą	15	USD.	Przed	wieczorem	przejazd	na	jedną	
z wydm	aby	obejrzeć	 zachód	 słońca	 i  zasypiającą	

w  mrokach	 ciemności	 pustynię.	 Nocleg	 w  Lodge	 
w	okolicach	Sesriem.	(Śniadanie,	kolacja) 

D zień� 7. (405km) Wczesna	 pobudka,	 wyjazd	 na	
oglądanie	wschodu	słońca	nad 	wydmami	po	czym	
przejazd	do	Kanionu	Sesriem.	W zależności	od	pory	
roku	możliwość	spaceru	w kanionie,	który	w porze	
deszczowej	 zwykle	 jest	 niedostępny	 i  tętni	 burzli-
wym	życiem.	Następnie	przejazd	w stronę	Swakop-
mund,	po	drodze	przystanek	w Solitarie,	degustacja	
najlepszego	w Namibii	 a może	 i  na	 całym	 świecie	
jabłecznika	–	niezwykłego	ciasta,	którego	cynamo-
nowy	zapach	wyczuwa	się	już	z odległości	kilkuset	
metrów.	 Uczta	 jabłecznikowa	 przy	 parzonej,	 miej-
scowej	 kawie	 lub	 znakomicie	 schłodzonym	 orygi-
nalnym,	bawarskim	piwie.	 (Po	 tej	 uczcie	 już	 żadne	
ciasto	nie	będzie	smakowało	 tak	 jak	 to	właśnie…).	
Dalszy	 przejazd	 do	 Swakopmund	 -  	 nadmorskiej	
miejscowości	 wypoczynkowej	 ze	 wspaniałą	 zabu-
dową	kolonialną	z czasów	dominacji	niemieckiej.	Po	
drodze	wizyta	w Kuiseb	Kanyon	–	jedynym	w swym	
rodzaju	kanionie	z łupka.	Przyjazd	do	Swakopmund	
około	 godziny	 15	 –	 16.00.	 Zakwaterowanie	 i  hulaj	
dusza	i nareszcie	czas	na	odreagowanie	przejecha-
nych	 kilometrów.	 Czas	 na	 plażowanie,	 kąpiele	 lub	
spacery	wzdłuż	ukwieconego	nabrzeża.	Pełna	rekre-
acja	i relaks.	Nocleg	w hotelu	w Swakopmund. 	

D�zień�8.�(km)�Dzień	wolny	w Swkopmund.	Czas	na	
dalszy	wypoczynek,	nabieranie	sił,	zajęcia	plażowe,	
odrabianie	zaległej	lektury	lub	spacery	albo	bieganie	
albo	 też	 nic	 nierobienie…	 Fakultatywnie	 dla	 chęt-
nych	możliwość	rejsu	statkiem	między	stadami	fla-
mingów,	pelikanów	albo	też	możliwość	jazdy	po	wy-
dmach	kładami	–	czterokołowcami	(2godz-50USD).	
Można	też	wynająć	motorówkę	wypływającą	w mo-
rze	 w  poszukiwaniu	 fok,	 delfinów	 oraz	 wielorybó-
w(80USD).	Jest	też	możliwość	zwiedzenia	muzeum	
z ciekawym	zbiorem	minerałów	 i kamieni	szlachet-
nych	z namibijskich	pustyni.	Nocleg	w hotelu.	

D�zień� 9.� (351km)� Śniadanie,	 wyjazd	 z    Swakop-
mund	 solną	 autostradą	 w  kierunku	 kolonii	 fok.	
Przystanek	 przy	 kolonii,	 sesja	 fotograficzna.  	 Jest	
to	 środowisko	 życia	 dla	 dziesiątek	 tysięcy.	 Tu	 się	
rodzą,	 tu	 żyją	 i  tu	 umierają…	 to	 ciekawa	 histo-
ria,	 szczegóły	 na	 miejscu…	 Następnie	 zwiedzanie	
Cape	 Cross,	 budowli	 postawionej	 przez	 europej-
skich	 zdobywców	 afrykańskiego	 kontynentu.	 Póź-

NAMIBIA, BOTSWANA, ZIMBABWE, ZAMBIA, RPA
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niej	 przejazd	w  region	Twyfelontein.	 To	 tu	 znajdują	
się	 skały	 z  tajemniczymi	 rysunkami	 oraz	 rzeźba-
mi	 naskalnymi	 pozostawionymi	 przez	 pierwszych	
mieszkańców	Afryki	-	Buszmenów.	Nocleg	w lodge	 
w	Twyfelontein.  

D�zień�10.�(221km)�Po	śniadaniu	wyjazd	do	Kaman-
jab.	W drodze	odwiedzimy	miejsce,	gdzie	 znajduje	
się	skamieniały	las,	oraz	najstarsze	z kwiatów	pusty-
ni	1500	letnie	–	Welwitschia	Mirabilis.	Wypatrywanie	
pustynnych	słoni,	nie	zawsze	skuteczne....	Popołu-
dniu	 odwiedziny	 w  wiosce	 ludu	 Himba,	 podpatry-
wanie	obyczajów	 i codziennych	czynności	 jednego	
z  najbardziej	 fascynujących	 plemion	 Afryki.	 Woda	
używana	jest	tu	tylko	do	picia	a nie	do	jakichkolwiek	
czynności	 higienicznych.	A mimo	 to	 nie	 szerzą	 się	
zarazy…	Nocleg	w lodge	w pustynnej	miejscowości,	
w  której	 można	 spotkać	 rzeczone	 kobiety	 Himba	
ale	także	z plemienia	Herero	w swoich	tradycyjnych	
strojach. 	

D�zień�11.� (184km)�Przejazd	do	Parku	Narodowego	
Etosha.	Wizyta	w Kamp	Okaukuejo	z wieżą	obser-
wacyjną	z czasów	kolonialnych	oraz	z wodopojem,	
przy	którym	o każdej	porze	roku	można	spotkać	sta-
da	zwierząt.	Kilkugodzinne	safari	po	parku.	Podglą-
danie	 życia	 dzikich	 zwierząt	 oraz	 ptactwo	 regionu.	
Wieczorem	 zasadzka	 z  aparatami	 fotograficznymi	
w pobliżu	wodopoju.	Próba	zrobienia	swojego	naj-
lepszego	ujęcia	fotograficznego	z tej 	trasy.	Nocleg	
w lodge	Halali	w Parku	Etosha.

D�zień� 12.� (560km)� Poranne	 foto	 safari	 po	 Etosha	
do	jednego	z nielicznych	wodopojów	w Parku,	przy	
gromadzą	 się	 niezliczone	 stada	 dzikich	 zwierząt.	
Obserwacja	na	żywo	scen	rodzajowych	rozgrywają-
cych	 się	 przy	wodopoju	 gdzie	 obowiązuje	 swoista	
hierarchia	 i  gdzie	 każde	 zwierzę	 chce	 się	 przede	
wszystkim	 napić	 ale	 także	 zrealizować	 przy	 oka-
zji	 zapisany	 w  genach	 zew	 łowcy	 w  ramach	 obo-
wiązującego	 łańcucha	 pokarmowego...	 Następnie	
przejazd	do	najbardziej	wysuniętej	na	północ	części	
Namibii	–	Pas	Kaprivi	w pobliżu	tajemniczego	jeziora	
Otjikoto.	 Wreszcie	 dojazd	 do	 największego	 w  Na-
mibii	 Baobabu.	 (Piętnastu	 ludzi	 miałoby	 kłopot	 by	

go	objąć).	Obowiązkowa	 fotografia	grupowa	na	 tle	
tego	giganta.	 I  znowu	przejazd,	 tym	 razem	w oko-
licę	Grootfontein	gdzie	przed	około	80’000	lat	temu	
spadł	największy	na	świecie	(60	-	tonowy)	meteoryt.	
To	 niezwykły	 pozaziemski	 eksponat	 i  o  niezwykłej	
podobno	 tajemnej	 mocy…	 Ponoć	 zawiera	 niezba-
dane	 do	 końca	 pierwiastki,	 które	 mają	 błogosła-
wiony	 wpływ	 na	 poprawienie	 bilansu	 energetycz-
nego	 człowieka.	 Po	 pozytywnym	 „doładowaniu”	
dalszy	przejazd	do	rzeki	Kovango.	Wieczór	i nocleg	 
w	 lodge	 na	 brzegu	 rzeki	 skąd	widoczny	 jest	 drugi	
brzeg,	czyli	już	rozminowana	i czekajaca	na	turystów	
Angola.	Nocleg	lodge	w Rundu.	

D�zień� 13.� (210km)�Kontynuacja	 podróży	 by	 już	 po	
przejechaniu	kilkunastu	kilometrów	oglądać 	zupeł-
nie	inną	Namibię	od	tej	już	poznanej.	Znikają	tereny	
pustynne,	pojawia	się	bujna,	soczysta	zieleń,	wiecz-
nie	 zielone	 lasy	 a  tereny	 są	 coraz	 bardziej	 ludne.	
W krajobrazie	pojawiają	się	 także	malownicze	wio-
ski,	w których	podstawowym	budulcem	jest	kamień,	
drewno	i trawiaste	strzechy.	Nocleg	w lodge.	Tu	nic	
się	 nie	 zmieniło	 od	 czasów	 Średniowiecza…	 Do-
jazd	do	miejsca	noclegu,	zakwaterowanie	i sen	przy	
akompaniamencie	pomrukujących	lubieżnie	hipopo-
tamów…	

D�zień� 14. Śniadanie.	 Całodzienny	 pobyt	 w  Ngepi.	
Relaks	 nad	 rzeką,	 próba	 samodzielnej	 eksploracji	
okolicy,	Fakultatywnie	łowienia	ryb	lub	wyprawa	ło-
dzią	z płaskim	dnem	lub	Mokoro	(dlubanka)	w celu	
bliższego	 podejrzenia	 tego	 skomplikowanego	 eko-
systemu	 lub	 też	 wyjazd	 pojazdem	 terenowym	 do	
Parku	Mahango	Game	Reserve,	gdzie	oprócz	całej	
plejady	 zwierząt	 zobaczyć	można	 także	 imponują-
ce	baobaby	w  imponujących	 ilościach.	Wieczorem	
ognisko	 i  dzielenie	 się	 przeżyciami	 intensywnego	
dnia.	Nocleg	w lodge.	

D�zień�15.�(460km)Po	śniadaniu	przejazd	mijając	po	
drodze	 kolejne	 wioski.	 Cała	 droga	 prowadzi	 przez	

Caprivi	–	wąski	pasek	terytorium	Namibii	pomiędzy	
Angolą	a Botswaną.	Trasa	przejazdu	pełna	jest	zna-
ków	„Uwaga	Słonie”	gdyż	 jest	 to	szlak	największej	
populacji	 słoni	 migrującej	 od	 Chobe	 do	 Zambezi.	
Przejazd	 przez	 Park	 Narodowy	 Bwabata.  	 Mijane	
regiony	Chobe	i Lynianti	to	jedne	z ostatnich	regio-
nów,	gdzie	życie	zwierząt	zostało	uszanowane	przez	
człowieka.	Przyjazd	do	Kasane	–	Botswana,	Nocleg.	

D zień�16.� (85km)�Wczesnym	 rankiem	safari	wodne	
czyli	 kilkugodzinna	 wyprawa	 łodziami	 motorowy-
mi	po	rozlewiskach	rzeki	 rezerwatu	Chobe.	Szansa	
zobaczenia	bawołów,	kąpiących	się	słoni,	hipopota-
mów,	krokodyli	oraz	afrykańskiego	orła	bielika	–	jest	
to	najlepsze	wodne	safari	Afryki.	Następnie	przejazd	
z  Kasane	 do	 Victoria	 Falls	 w  Zimbabwe.	 Przyjazd	
około	południa.	Zwiedzanie	uznawanych	za	najpięk-
niejsze	na	świecie	-	Wodospadów	Victorii	na	różne	
sposoby	od	strony	Zimbabwe.	Długa	sesja	fotogra-
ficzna.	Następnie	przejazd	do	hotelu,	zakwaterowa-
nie,	 czas	wolny,	możliwość	wyjścia	 do	miasteczka	
na	 zakupy	 pamiątek	 lub	 odpoczynek	 przy	 hotelo-
wym	basenie	albo	też	fakultatywnie	(45USD)	wyjazd	
na	 niezwykle	 spektakularny	 zachód	 słońca	 na	 Za-
mbezi.	Obserwacja	jak	słońce	–	ogromna,	czerwona	
kula	chowa	się	za	horyzont,	jak	zacierają	się	kontury	
i  jak	 wszechogarniający	 mrok	 a  później	 ciemność	
ogarnia	 wszystko…	W  tym	 momencie	 serwowane	
są	 drinki.	 Bez	 ograniczeń	 i w wielkim	wyborze.	 To	
prawdziwie	wielka	okazja	żeby	uczcić	taką	niezwy-
kłą	chwilę…	Powrót	do	hotelu	w całkowitych	ciem-
nościach,	 kolacja	 przy	muzyce	 i  występie	 zespołu	
folklorystycznego.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�17. Dzień	na	kontemplację	otaczającej	przyro-
dy,	przemyślenia	filozoficzne	o potędze	natury	i ge-
nialności	stwórcy,	możliwe	także	zakupy	na	miejsco-
wym	targowisku	pełnym	niezliczonej	ilości	wyrobów	
rzemiosła	 artystycznego	 (największe	 tego	 rodzaju	
targowisko	wyrobów	artystycznych	i pamiątek	w ca-
łej	 Afryce	 –	 można	 faktycznie	 znaleźć	 wyjątkową	
rzecz	dla	 siebie…	 lub	 też	 fakultatywnie	 –	przejście	
na	stronę	Zambii	aby	zobaczyć	wodospady	Victorii	
od	strony	Zambii	(20USD	+	30USD	wiza	do	Zambii),	
tylko	dla	zuchwałych,	mrożący	krew	w żyłach	rafting	
po	Zambezi	między	hipopotamami	(130USD)...	albo	
też	 Safari	 na	 słoniach	 (125USD).	 Nocleg	 w  hotelu	
w Victoria	Falls.	Kolacja	z muzyką	na	żywo	i wystę-
pami.	

D�zień� 18.� (378km)� Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 Bu-
lowayo,	 drugiego,	 co	 do	 wielkości	 miasta	 w  Zim-
babwe.	 Krótki	 objazd	 miasta.	 Popołudniu	 wizyta	
w Parku	Narodowym	Matopos.	Oglądanie	malowideł	
Buszmenów,	wielkich	granitowych	głazów	na	wzgó-
rzu	Matopos 	z grobem	założyciela	Rodezji	–	Cecyla	
Rhodeza	–	kiedyś	najbogatszego	mieszkańca	Afryki.	
Nocleg	 w  bungalowach.	 Wieczorem	 ognisko	 przy	
zachodzie	 słońca	 i  kolacja	 w  formie	 grilla	 –	 steki	
z nguni	 (miejscowego	bydła)	oraz	wykwintne	swoj-
skie	kiełbasy	rodzimego	wyrobu.

D�zień�19.�(337km)�Po	śniadaniu	przejazd	przez	zło-
todajne	tereny	(funkcjonujące	kopalnie	złota)	w kie-
runku	Masvingo	a tam	rzecz	niezwykła	-	Ruiny	Wiel-
kiego	Zimbabwe	–	nierozwikłanej	do	końca	zagadki	
Afryki	 -	 miasta	 z  XI	 wieku,	 największej	 kamiennej	
konstrukcji	na	południe	od	Sahary.	Nocleg	w bunga-
lowach	lub	hotelu,	nieopodal	ruin,	wśród	których	wy-
czuwa	się	duchy	przeszłości	zarówno	budowniczych	
jak	 i  mieszkańców	 tego	 tajemniczego	miasta.	 Sen	
człowieka	ukontentowanego	zwiedzeniem	ruin…

D zień�20.�(338km) Po	śniadaniu	dalsza	jazda	na	po-
łudnie	w kierunku	Johannesburga.	Po	przekroczeniu	
granicy	RPA	jeszcze	jedna	okazja	do	obserwacji	se-
tek	 baobabów.	 Przyjazd	 do	 Tshipis,	 miejscowości	
uzdrowiskowej	znanej	z termalnych	źródeł. 	Zakwa-
terowanie 	w bungalowach	nieopodal	ciepłych	źró-
deł	i niekończący	się	relaks	w basenach	z uzdrawia-
jącą	wodą.	Kolacja.	Nocleg.	Dla	chętnych	możliwość	
termalnych	kąpieli	aż	do	rana…

D zień� 21.� (495km)�Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotni-
sko	 do	 Johannesburga.	 Po	 drodze	 przystanek	 na	
zwrotniku	Koziorożca,	ostatnie	pamiątkowe	zdjęcia,	
ostatnie	uściski	z obsługą	.	Odprawa	i wylot	z ma-
gicznej	Afryki	do	Europy.

D�zień� 22.� Przylot	 do	 Europy,	 przerwa	 tranzytowa	
i dalszy	lot	do	Warszawy.

TERMINY:

CENA: 
6�760�pln�+�3�490�USD
I rata: 2 000 pln płatne przy zapisie
II rata: 6 760 pln płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 3 490 usd płatne u kontrahenta po przylocie

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Kapsztad;  Johan-

nesburg - Warszawa
-  zakwaterowanie; hotele i lodge na poziomie 3* 

i  3,5*,   pokoje 2-osobowe z łazienkami, 
-  wyżywienie: śniadania i kolacje
-  transport: mikrobus, łódź
-  opiekę lokalnego polskojęzycznego pilota, prze-

wodnika, który pełni także funkcję kierowcy na 
całej trasie

-  opłaty za przewodników lokalnych
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
-  wiza do Namibii
CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat za wstępy według programu: 520 USD 
-  opłaty za wizy: Zimbabwe 45 USD, 
-  napiwków: 60 USD
-  opłat za imprezy fakultatywne
-  dopłaty do pokoju  1-osobowego 960 USD

UWAGA!
potrzebne są 4 wolne strony w paszporcie na wizy!
Rezerwacja najpóźniej na 60 dni przed terminem!

17.01. - 07.02.2015
14.02. - 07.03.2015
20.03. - 10.04.2015
24.04. - 15.05.2015

06.06. - 27.06.2015
19.09. - 10.10.2015
09.10. - 30.09.2015
06.11. - 27.11.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Katmandu	przez	porty	tranzytowe.	

D�zień�2.	Przylot	do	stolicy	Nepalu.	Transfer	do	hotelu	
i krótki	odpoczynek	po	podróży.	Około	godz.	14.	wyj-
ście	na	zwiedzanie	Katmandu	-	Durbar	Square	i ota-
czające	go	świątynie.	Zasłużony	nocleg	w Katmandu.	

D�zień�3.	Wczesne	śniadanie.	O godz.	7:30	wyjazd	z ho-
telu.	Przejazd	przez	centralną	część	kraju	do	Pokhary.	
Wieczorem	możliwość	romantycznej	przejażdżki	łód-
ką	po	Jeziorze	Fewa.	Nocleg	w Pokharze.	Nabieranie	
sił	przed	trekkingiem	(bez	nocnych	szaleństw).

D�zień�4.	Pożywne	śniadanie.	Następnie	wymarsz	na	
czterodniowy	 trekking	 pod	 Annapurnę,	 w  kierunku	
bielejących	w  oddali	 szczytów.	Wymarsz	 z  Nayapul	
do	Ulleri	(2073	m	npm).	Zmaganie	się	ze	zmęczeniem	
i coraz	większą	wysokością.	Krótkie	odpoczynki	tzw.	
popasy,	 w  tym	 jeden	 dłuższy	 na	 upragniony	 lunch.	
Dalszy	marsz	w  idyllicznej	 scenerii	w kierunku	obo-
zowiska.	Przybycie	na	miejsce	w czasie	kiedy	słońce	
-	 olbrzymia	 czerwona	 kula	 zaczyna	 wyczarowywać	
osobliwe	 refleksy	 na	 niebotycznych	 wierzchołkach,	
chowając	 się	 za	 horyzont.	 Pożywna	 kolacja,	 możli-
wość	urządzenia	ogniska	z konkursem	skoków	przez	
ogień	(tylko	dla	tych	komu	sił	jeszcze	starczy).	Zdecy-
dowany	mocny	sen	krajoznawcy.	

D�zień�5.	 Jakże	 raźne	wyjście	 na	 następny	 etap	wę-
drówki	do	Ghorepani	(2800	m	npm).	Odkrywanie	kolej-
nych	okazów	miejscowej	fauny	i flory	wysokogórskiej.	
W przerwie	na	odpoczynek	-	lunch,	krzepienie	mdłego	
ciała	jadłem	i napitkiem.	Dalszy	marsz	z postojami	na	
punktach	widokowych	(dopuszcza	się	oglądanie	nie-
zwykłego	 krajobrazu	w pozycji	 na	 kolanach).	Niemy	
zachwyt	nad	teatrem	gór.	Pod	wieczór	dotarcie	do	ko-
lejnej	bazy.	Po	kolacji	zaleganie	pokotem	bez	czucia	
w chacie.	Czas	na	masaże	obolałego	ciała…	

D�zień� 6.	 Z  trudem	 uniesione	 powieki	 odsłaniają	 ko-
lejne	widoki	na	góry,	doliny…	Nogi	znowu	same	pro-
wadzą	na	szlak	do	Tadapani	 (2540	m	npm),	 rześkie,	
balsamiczne	powietrze	przesycone	zapachem	tysięcy	
wysokogórskich	ziół	 i  traw	koi	zmysły.	Chce	się	żyć	
i śpiewać.	Po	drodze	do	kolejnej	bazy	dwa	popasy	ze	
śpiewem,	który	niósł	się	będzie	hen	tam,	nad	szczyty	

one,	 gdzieś	 tam	w  chmurach	 zawieszone…	

Przy	kolacji	generalna	próba	wycieczkowego	chóru	
na	dwa	głosy.	Nocleg	w chatach.	

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu	 dalszy	 trekking	 do	 Chhom-
rong,	wioski	z widokiem	na	górę	Hiunchuli.	Nocleg	
w chatach.

D�zień�8.	Śniadanie.	Czas	na	zejście	do	Jhinu	Danda.	
Czas	na	relaks	i kąpiel	w gorących	źródłach.	Nocleg	
w chatach.

D�zień�9.	Powrót	do	cywilizacji.	Spacer	powrotny	do	
Nayapul	(ok.	5	godz.)	i przejazd	do	Pokhary.	Nocleg	
w hotelu	w Pokharze.

D�zień� 10.	 Po	 bardzo	 wczesnym	 śniadaniu	 wyjazd	
w kierunku	Parku	Narodowego	Chitwnan.	Pod	dro-
dze,	dla	chętnych,	rafting	(ok.	4	godz.).	Walka	śmiał-
ków	ze	spienionym	żywiołem	wartkich	wód	górskiej	
rzeki	 Trisuli	 pod	 czujnym	 okiem	 wykwalifikowanej	
kadry.	 Następnie	 dalszy	 przejazd	 do	 Parku	 Naro-
dowego	Chitwan.	Kolacja.	Nocleg	w bungalowach	
wśród	rozedrganego,	nocnego	życia	wybujałej	przy-
rody.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	całodzienne	pod-
glądanie	nepalskiej	fauny	i flory.	Eksploracja	dżungli	
na	grzbiecie	słonia.	Zmierzenie	się	oko	w oko,	nos	
w nos	z nosorożcem	-	możliwość	z tygrysem.	Dalsza	
eksploracja	dżungli	na	łodziach.	Powrót	do	bazy	na	
kolację	i nocleg.

D�zień�12.	Śniadanie,	a następnie	wyjazd	do	Katman-
du.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu.	 Wieczór	 wolny	 na	
spacery	 i zakupy	po	nepalskiej	stolicy.	Oddawanie	
się	uciechom	miejskiego	świata	w miejscowych	ba-
rach	lub	dyskotekach.	Nocleg	w pobliżu	Katmandu.

D�zień� 13.	 Całodniowe	 zwiedzanie	 doliny	 Katman-
du:	 Boudinath	 Stupa,	 największa	 budowla	 sakral-
na	w dolinie,	 świątynia	Pasiupatinath	 i miasteczko	
Deopatan	 nad	 rzeką	 Bagmati,	 PATAN:	 Klasztory	
buddyjskie,	w tym	Złota	Świątynia,	bazary.	Nocleg	
w Katmandu.

D�zień�14.	Dla	chętnych	fakultatywny	 lot	wzdłuż	Hi-
malajów	 -	 ok.	 200	 USD.	 Po	 południu	 zwiedzanie	
Bhaktapur,	 trzeciego	 miasta	 królewskiego	 Doliny:	
Durbar	 Square,	 Dzielnica	 Tacapal,	 bazary.	 Powrót	
do	Katmandu	na	nocleg.

D�zień�15.	Od	rana	czas	wolny	na	zakupy	pamiątek	

lub	 filozoficzne	 rozmyślanie	 w  cieniu	 himalajskich	
szczytów.	Po	południu	przejazd	na	lotnisko,	powrót	
do	kraju	przez	porty	tranzytowe.

D�zień�16.	Przylot	do	Warszawy	w godzinach	połu-
dniowych.	

NEPAL dla koneserów

TERMINY:
31.01 - 15.02.2015 
14.02 - 1.03.2015 

19.09 - 4.10.2015 
10.10 - 25.10.2015

CENA: 
5�900�PLN�+�950�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 900 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) 
III rata: 950 USD uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Katmandu - 

Warszawa 
- opiekę pilota
- wizę nepalską
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- przejazdy po Nepalu mikrobusem
-  zakwaterowanie: w Katmandu - hotel 3***, w Po-

kharze hotele 3***, pokoje 2-osobowe z łazienka-
mi; w czasie trekkingu - chaty górskie; w Parku 
Chitwan - bungalowy

-  wyżywienie: w Katmandu i Pokharze - śniada-
nia, w czasie trekkingu i podczas safari w Parku 
Chitwan pełne wyżywienie - 3 razy dziennie 
(śniadanie, lunch, kolacja); 

-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- opłata lotniskowa 25 USD
- bilety wstępu 60 USD 
-  ewentualny koszt wizy indyjskiej 232 PLN (w 

ramach II raty) 
- zwyczajowe napiwki 60 USD



93www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

D�zień� 1.	 Zbiórka	 uczestników	 wyprawy	 na	 lotnisku	
w Warszawie.	Wylot	 do	Katmandu	przez	dwa	porty	
tranzytowe.

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Katmandu	 i  przejazd	 do	 hotelu.	
Atrakcje	zapewnia	pilot,	zgodnie	z życzeniami	uczest-
ników.

D�zień�3.	Uzupełnienie	sprzętu	turystycznego	na	Tha-
melu	w Katmandu.	Atrakcje	 zapewnia	pilot,	 zgodnie	
z życzeniami	uczestników.

D�zień�4.�Lot	z Katmandu	do	Lukli	na	wysokość	2800	
m	n.p.m.	Trekking	z Lukli	do	Phakding	2623	m.	Trek	
nie	jest	długi	i biegnie	głównie	w dół,	ale	na	tym	eta-
pie	 wyprawy	 rozpoczynamy	 prawdziwą	 aklimatyza-
cję.	W Choplung	(2660	m)	docieramy	do	doliny	rzeki	
Dudh	Kosi,	Mlecznej	Rzeki,	 której	wody	 są	 zasilane	
strumieniami	 spływającymi	 z  południowych	 stoków	
Mount	 Everestu,	ChoOyu	 i  Lhotse.	Na	 szlaku	przed	
Ghat	mijamy	olbrzymie	głazy	z buddyjską	mantrą	om	
mani	 padme	 hum.	 Następnie	 przechodzimy	 przez	
most	i mijamy	zabudowania	Ghat	(2591	m).	Podcho-
dząc	 wzdłuż	 wschodniego	 brzegu	 rzeki,	 docieramy	
do	wioski	Phadking	(2652	m).

D�zień�5.	Trekking	z Phakding	do	Namche	Bazar	3440	
m.	 Prowadzający	 do	 stolicy	 Szerpów	 etap	 dzieli	 się	
na	 dwie	 części.	 Pierwszy	 odcinek	 jest	 łatwy	 i  prze-
biega	 bez	 większych	 trudności,	 drugi	 zaś	 prowadzi	
do	 Namche	 Bazar	 stromymi	 zakosami.	 Po	 wyjściu	
z Phadking,	szlak	pnie	się	w górę	pośród	sosen	i ro-
dodendronów	 aż	 do	 zabudowań	 w  Benkar	 (2790	
m),	 następnie	 wiedzie	 zboczem	 stromego	 skalnego	
wąwozu,	gdzie	widzimy	kilka	dużych	naturalnych	uli.	
Po	 przekroczeniu	 górskiego	 potoku	 wspinamy	 się	
wąwozem	do	wąskiej	a długiej	wioski	Mondzo	(2835	
m)	o wybrukowanej	jednej	uliczce	z kilkoma	sklepika-
mi	oraz	małą	gompą	Utche	Chholing.	Dalej	schodzi-
my	w dół	do	mostu	 i mijamy	kolejne	wioski,	Jorsale	
i Thumbung,	gdzie	wkraczamy	do	Parku	Narodowego	
Sagarmatha.	Droga	biegnie	przez	 las	dochodząc	do	
zbiegu	rzek	Bhote	Kosi	i Dudh	Kosi.	Po	przejściu	przez	
most	 (2850	m)	zaczyna	się	długie	podejście	ścieżką	
w kierunku	Namche	Bazar	(3440	m).	Na	początku	dro-
gi	-	jeśli	dzień	jest	pogodny	-	można	zobaczyć	Mount	
Everest,	a w panoramie	szczególnie	wybijają	się	lodo-
we	szczyty	Thamserku	i Kangtega.

D�zień�6.	Odpoczynek	i aklimatyzacja	w Namche	Bazar	

3440	m.	Namche	Bazar	to	wielkie	skupisko	sklepów	
z  różnymi	 towarami.	 Charakterystyczne	 dla	 tej	 wio-
ski	jest	jej	amfiteatralne	położenie,	co	sprawia	że	jest	
dobrze	 rozpoznawalna.	 Odpoczynek,	 kontemplacja,	
spacery.

D�zień� 7.	 Trekking	 z  Namche	 Bazar	 do	 Tengboche	
(Thyangboche)	 3867	 m.	 Po	 opuszczeniu	 Namche	
droga	 wiedzie	 do	 gompy	 Tengboche,	 spod	 której	
rozpościera	się	piękny	widok	na	Mount	Everest	i Ama	
Dablam.	Idąc	najpierw	pod	górę,	a następnie	w dół	aż	
do	mostu	nad	Imja	Khola,	dochodzimy	do	zabudowań	
Phunki	(3250	m)	z charakterystycznymi	młynkami	mo-
dlitewnymi.	Tu	 zaczyna	się	długie	podejście	 ścieżką	
wijącą	się	 licznymi	zakosami	przez	 lasy	pełne	 rodo-
dendronów	aż	do	wypłaszczenia	terenu	z klasztorem	
Tengboche	(3867	m).	Oglądamy	klasztor,	który	gościł	
wszystkich	 schodzących	 z Mount	 Everestu	wielkich	
zdobywców	najwyższego	szczytu	Ziemi	-	podziwiamy	

też	panoramę	Ama	Dablam.
D�zień� 8.	 Trekking	 z  Tengboche	 do	 Dingboche	 4252	
m.	Pozostawiwszy	za	sobą	las,	idziemy	drogą	w górę	
na	wysokość	4000	m,	mijając	łąki	z pasącymi	się	ja-
kami.	Obchodzimy	 rozlewisko	 źródełka,	 a następnie	
schodzimy	 lekko	w dół	 do	 gompy	Dingboche	 (3757	
m)	i dalej	do	zabudowań	wioski	Malingo	(3820	m)	aż	
do	mostu	na	Imja	Khola.	Kierujemy	się	w lewo,	by	do-
trzeć	do	najwyżej	położonych	zabudowań	i zwiedzić	
gompę	Pangboche	(3985	m).	Następnie	wracamy	na	
dolną	trasę,	która	wznosi	się	do	podnóża	ściany	skal-
nej,	przechodzi	nieopodal	schronisk	Shomare	i Orsho,	
dociera	do	skrzyżowania,	a następnie	skręca	w lewo,	
przekraczając	szeroką	przełęcz	 i dochodząc	do	pła-
skowyżu	i schroniska	w Pheriche	(4280	m).	Trasa	bie-
gnąca	w prawo	prowadzi	do	Dingboche	(4350	m)	i jest	
bardziej	osłonięta.

D�zień� 9.	 Odpoczynek	 i  aklimatyzacja	 w  Dingboche	
4530	 m.	 Ta	 nepalska	 osada	 położona	 w  regionie	
Khumbu,	w dolinie	Chukhung,	jest	często	odwiedzana	
przez	 turystów	 i  himalaistów	 zdobywających	Mount	
Everest,	Ama	Dablam	lub	Imja	Tse.

D�zień�10.	Trekking	z Dingboche	do	Lobuche	4930	m.	
Etap	ten	 jest	niezbyt	długi,	ale	zawiera	spore	podej-
ście.	 Wprowadza	 nas,	 już	 znakomitych	 trekkingow-
ców,	w świat	lodowców	i wysokich	szczytów.	Najpierw	
schodzimy	 w  dół	 do	 Doughla	 (4593	m),	 aby	 trochę	
dalej,	lewą	stroną	koniuszka	jęzora	lodowca	Khumbu,	
znów	podchodzić	w górę.	Po	kilkuminutowym	marszu	
szlak	 rozwidla	się.	Jego	 lewe	odgałęzienie	prowadzi	
do	 Pyramidy,	 włoskiego	 centrum	 naukowego,	 które	
należy	bezwzględnie	zwiedzić.	Następnie	docieramy	
do	osady	Lobuche,	położonej	na	zachodnim	zboczu	
doliny	lodowca	Khumbu.	

D�zień� 11.	 Trekking	 z  Lobuche	 do	 Gorak	 Shep	 5170	
m.	 Gorak	 Shep	 usytuowane	 jest	 na	 zboczu,	 nieco	
powyżej	miejsca	gdzie	 łączą	się	 trzy	potężne	 jęzory	
lodowców:	Khumbu,	Changri	Nup	i Changri	Shar.	O ile	
Lobuche	jest	tylko	„przystankiem	na	trasie”,	to	Gorak	
Shep	jest	miejscem	docelowym	-	fantastyczne	poło-
żenie	osady	przyciąga	rzeszę	turystów.	Jakieś	400	m	
powyżej	zabudowań	znajduje	się	jedna	z najsłynniej-
szych	grani	widokowych	w Himalajach	-	Czarne	Skały,	
Kala	Pattar.	Rozpościera	się	stamtąd	360	stopniowa	
panorama	obejmująca	całą	południową	ścianę	Mount	
Everestu	ze	szczytami	Nuptse	i Pomori	na	tle	co	naj-
mniej	pięciu	potężnych	lodowców.	

D�zień� 12.	 Trekking	 z  Gorak	 Shep	 na	 Kala	 Pattar	
5545	m	 i  z	powrotem.	Wspinanie	się	na	Kala	Pattar	
zaczyna	się	w Gorak	Shep,	klasycznej	już	bazie	pod	
Mount	 Everestem.	 Szlak	 prowadzi	 początkowo	 do-
liną	 oznakowaną	 kopczykami,	 ścieżką	 biegnącą	 to	
w górę,	to	w dół.	Po	przekroczeniu	moren	lodowców	
Changri	Nup	i Changri	Shar	dochodzimy	do	piaszczy-
stej	równiny	Gorak	Shep,	na	której	znajduje	się	małe	
jeziorko	 polodowcowe,	 najczęściej	 zamarznięte	 lub	
wyschnięte.	To	 tutaj	Hilary	 i Tensing	założyli	w 1953	
roku	pierwszy	obóz.	Na	horyzoncie	rysuje	się	śnieżny	
szczyt	Pumori.	Dalej	podchodzimy	ścieżką,	oznako-
waną	kopczykami,	 po	południowych	 zboczach	Kala	
Pattar,	 którego	 szczyt	 pokrywają	 flagi	 modlitewne.	
Na	ostatnim	odcinku	szlak	wznosi	się	łagodnie,	aż	do	
szerokiego	wierzchołka	góry.	Kala	Pattar	 to	miejsce	
skąd	roztacza	się	najlepszy	widok	na	południowe	sto-
ki	Mount	Everestu!!!

D�zień�13�-16.	Trekking	z Gorak	Shep	z powrotem	do	
Dingboche	 (5	 godz.),	 do	 Thyangboche	 (5	 godz.),	 do	
Namche	Bazar	(4-5	godz.)	i do	Lukli	(5	godz.).	Nocleg	
w Lukli.

D�zień�17.	Przelot	z Lukli	do	Katmandu	1250	m. Dzień	
buforowy	na	wypadek	złej	pogody	-	jeżeli	nic	nie	prze-
szkodzi	w  locie,	 to	po	południu	 jesteśmy	 już	w Kat-
mandu.	 Czas	 wolny	 na	 zakupy,	 wizytę	 w  pubie	 lub	
harce	wieczorne.	Nocleg	w Katmandu.

D�zień� 18.	 Czas	 wolny	 lub	 fakultatywne	 zwiedzanie.	
Wylot	z Katmandu	do	Delhi.	Przerwa	tranzytowa.	Wy-
lot	 z Delhi	do	Warszawy	przez	 jeden	z portów	 tran-
zytowych.	

D�zieN�19.	Przylot	do	Warszawy.

NEPAL - trekking Everest Base Camp

TERMINY:
22.04 - 10.05.2015 03.10 - 21.10.2015 
CENA: 
6�450�PLN�+�1�650�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie                                     
II rata: 6 450 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)                          
III rata: 1 650 USD uczestnik zabiera ze sobą 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Delhi - Kat-

mandu - Lukla - Katmandu - Delhi - Warszawa
- opiekę pilota i lokalnych przewodników
- wizę nepalską 
- transfery: mikrobus
- permit 
-  zakwaterowanie: w Katmandu - hotel 3* pokoje 

2-osobowe z łazienkami; 
- w czasie trekkingu - namioty lub guest house’y 
-  wyżywienie: w Katmandu - śniadania; w czasie 

trekkingu - wyżywienie pełne - 3 razy dziennie 
(śniadanie, lunch, kolacja); 

-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
- opłata lotniskowa 26 USD  
- bilety wstępu 60 USD 
-  ewentualny koszt wizy indyjskiej 232PLN (w II 

racie)
- zwyczajowe napiwki 90 USD
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D�zień�1�–�2.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	
Wylot	do	Nowej	Zelandii	przez	dwa	porty	tran-
zytowe.	

D�zień�3.	Przylot	do	Auckland,	transfer	do	ho-
telu.	 Po	 krótkim	odpoczynku	 zwiedzanie	 naj-
większego	miasta	Nowej	Zelandii.	 Spacer	po	
Queen	 Street	 wśród	 kolonialnych	 zabytków	
i współczesnych	drapaczy	chmur	oraz	wizyta	
w słynnej	marinie Viaduct,	goszczącej	regaty	
„America’s	Cup”.	Na	dobre	zakończenie	dnia	
podziwianie	panoramy	„miasta	żagli”	ze	wzgó-
rza	Mt.	Eden.	Nocleg.	

D�zień�4.	Opuszczamy	gwarne	miasto	aby	cie-
szyć	 się	 urokami	 nowozelandzkich	 krajobra-
zów.	Przystanek	przy	Wąwozie�Karangahake 
i piesza	wycieczka	szlakiem	dawnych	kopalni:	
pokonywanie	 wiszących	 mostów	 i  wykutych	
w skale	tuneli.	Następnie	przejazd	przez	tere-
ny	słynące	z upraw	owoców	kiwi,	przystanek	
przy	 jednej	 z  plantacji.	 W  Tauranga	miniemy	
największy	 port	 handlowy	 Nowej	 Zelandii,	
a później	odwiedzimy	nadmorską	miejscowość	
Mount Maunganui. Tam krótkie	 plażowanie	
albo	mini-trekking	 na	 wulkan	 (232	m	 n.p.m.),	
z którego	szczytu	roztacza	się	panorama	Za-
toki	Obfitości.	Przejazd	na	nocleg	do	Rotorua.	

D�zień� 5.	 Zwiedzanie	 Rotorua	 i  otaczającej	
miasto	 krainy	 zjawisk	 geotermalnych.	 Wizyta	
na	farmie	i pokaz	strzyżenia	owiec.	Odwiedzi-
ny	 w  wiosce Maorysów,	 którzy	 umilą	 czas	
śpiewem	 i  tańcem.	 Będzie	 także	 okazja	 do	

zobaczenia	 kolejnego	 symbolu	 Nowej	

Zelandii	-	ptaszka	kiwi.	Po	południu	piknik	nad	
powulkanicznym	Jeziorem	Błękitnym	i spacer	
wśród	olbrzymich	sekwoi	w lesie	Whakarewa-
rewa.	Wieczorem	fakultatywnie	kąpiele	w słyn-
nych	 gorących	 źródłach	 Polynesian Spa.	
Nocleg	w Rotorua.	

D�zień�6.	Z samego	rana	wyjazd	do	parku	geo-
termalnego	Wai-O-Tapu	–	podziwianie	gorą-
cych	 źródeł,	 bulgocącego	 błota,	 wielobarw-
nych	jeziorek	oraz	gejzerów.	Następnie	postój	
przy	huczącym	wodospadzie	Huka	oraz	nad 
jeziorem Taupo (największym	w  Nowej	 Ze-
landii).	Dalszy	przejazd	na	południe	w stronę	
wulkanów	 Parku	 Narodowego	 Tongariro.	 Po	
południu	spacer	na	zboczach	wulkanu,	będą-
cy	rozgrzewką	przed	wyzwaniem	następnego	
dnia.	Nocleg	w wiosce	Whakapapa	 lub	oko-
licy.

D�zień� 7.	 Całodniowa	 wycieczka	 do	 świata	
„Mordoru”	 –	 trekking	 w  scenerii	 filmowych	
plenerów	Wulkanu Tongariro.	Wędrówka	po-
śród	pokładów	zastygłej	 lawy,	kraterów,	wód	
termalnych,	 szmaragdowych	 jeziorek	 i  pięk-
nych	zielonych	lasów,	z ośnieżonymi	szczyta-
mi	w tle.	Tereny	te	posłużyły	twórcom	ekrani-
zacji	„Władcy	Pierścieni”	jako	plan	do	realizacji	
najmroczniejszych	scen	całej	trylogii.	Fakulta-
tywnie	dzień	wolny	na	 samodzielne	 spacery,	
podglądanie	uroku	okolicy.	Powrót	na	nocleg	
do	hotelu.	

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 przejazd	 dalej	 na	 po-
łudnie	do	miasta	 stołecznego	Wellington.	Po	

drodze	okazja	 (tylko	dla	 zuchwałych),	by	od-
dać	skok	na	bungee	-	nie	ma	na	to	lepszego	
miejsca	niż	Nowa	Zelandia,	będąca	światową	
stolicą	sporów	ekstremalnych!	Reszta	podzi-
wia…	 Po	 południu	 zwiedzanie	 Wellington:	
centrum	biznesowe,	parlament,	 katedra	oraz	
wjazd	 kolejką	 do	 Ogrodu Botanicznego,	
skąd	roztacza	się	wspaniały	widok	na	miasto	
położone	 nad	 zatoką	 wśród	 wulkanicznych	
wzgórz.	Nocleg	w Wellington.

D zień�9.	Poranna	wizyta	w nowoczesnym	i in-
teraktywnym	Muzeum Te Papa,	 gdzie	moż-
na	 zobaczyć	 m.in.	 egzemplarz	 kałamarnicy	
kolosalnej,	 przekonać	 się,	 co	 czuję	 człowiek	
podczas	trzęsienia	ziemi	oraz	zapoznać	bliżej	
z kulturą	i sztuką	Maorysów.	Następnie	trzygo-
dzinna	przeprawa	promem	przez	Cieśninę	Co-
oka	na	Wyspę	Południową.	Przejazd	malowni-
czą	trasą	wzdłuż	Sundu Królowej Charlotty 
do	Havelock.	Kolacja	z miejscowymi	małżami	
w roli	głównej.	Nocleg	w Havelock.

D zień� 10.	 Przejazd	 na	 zachodnie	 wybrzeża	
Wyspy	 Południowej.	 Po	 drodze	 przystanek	
w Nelson	–	spacer	po	centrum	i krótkie	pla-
żowanie	 nad	 Zatoką	 Tasmana.	 Następnie	
przeprawa	przez	górski	przełom	rzeki Buller 
-	przystanek	na	przejście	po	najwyższym	mo-
ście	 wiszącym	 w  Nowej	 Zelandii.	 Niedaleko	
Westport	 postój	 na	 malowniczym	 przylądku	
Foulwind	-	podglądanie	tamtejszej	kolonii	fok.	
Nocleg	w Greymount.

D�zień� 11.	 Przejazd	 na	 południe	 wzdłuż	 wy-

NOWA ZELANDIA (Wyspa Północna i Południowa)

Auckland - Rotorua - Wai-O-Tapu - Park Narodowy Tongariro - Wellington - Picton - Zatoka Tasmana - Punakaiki - Fox Glacier - Queen-
stown - Park Narodowy Fiordland - Mt Cook - Jezioro Tekapo - Półwysep Banksa - Christchurch
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brzeży	Morza	 Tasmana.	 Postój	 w Punakaiki 
i spacer	pośród	niezwykłych	formacji	„skał	na-
leśnikowych”,	otoczonych	gęstym	pierwotnym	
buszem.	Po	przybyciu	do	Parku Narodowego 
Westland	piesze	wycieczki	do	czoła	lodowców	

Franciszka	Józefa	i Foxa,	które	–	jako	jedyne	na	
świecie	–	spływają	do	lasu	deszczowego.	Fa-
kultatywnie	półgodzinny	 lot	helikopterem	wo-
kół	 najwyższych	 szczytów	 Alp	 Południowych	
z lądowaniem	na	jednym	z lodowców.	Nocleg	
w Fox	Glacier.

D�zień� 12.	 Opuszczamy	 region	 zachodniego	
wybrzeża.	 Przejazd	 przez	 Park Narodowy 
Aspiring	 –	 tolkienowski	 Isengard	 w  filmowej	
ekranizacji	„Władcy	Pierścieni”	-	z przystanka-
mi	przy	wodospadach	 i przełomach	górskich	
rzek.	 Po	 wyjeździe	 z  krainy	 ciemnych	 lasów	
deszczowych	 i  zmianie	 krajobrazu	 postoje	
w  punktach	widokowych	 nad	 niesamowitymi	
polodowcowymi	 jeziorami	 Wanaka	 i  Hawea.	
Mini-trekking	 na	 Mt.	 Iron,	 ze	 szczytu	 której	
roztacza	się	wspaniała	panorama	okolicznych	
gór	i jezior.	Na	koniec	dnia	dotarcie	do	Queen-
stown	–	nowozelandzkiej	stolicy	sportów	eks-
tremalnych.	Nocleg.

D�zień�13.	Dzień	z adrenaliną	w Queenstown!	
Tego	 dnia	 miłośnicy	 mocnych	 wrażeń	 będą	
mieli	 okazję	 skorzystać	 z  atrakcji	 podnoszą-
cych	 poziom	 tego	 hormonu	 do	 maksimum.	
Fakultatywnie	 można	 będzie	 oddać	 skok	 na	
bungee,	 odbyć	 rejs	odrzutową�motorówką 
po	 rwącej	 górskiej	 rzece,	 wyskoczyć	 z  sa-
molotu	 ze	 spadochronem	 i  nie	 tylko.	 Tury-
stom	ceniącym	spokój	proponujemy	spacery	
po	 ogrodach	 botanicznych	 oraz	degustację�
wina	 w  lokalnej	 winnicy.	 Przed	 zachodem	
słońca	 wjazd	 kolejką	 linową	 na	 górę	 ponad	
Queenstown,	skąd	można	podziwiać	bajeczne	
krajobrazy	okolicznych	gór	i jeziora	Waikatipu.	

D�zień� 14.	 Eskapada	 do	 największego	 parku	
narodowego	 Nowej	 Zelandii	 –	 Fiordland	 Na-

tional	 Park.	 Górską	 drogą,	 opisywaną	 przez	
Kiplinga	jako	ósmy	cud	świata,	dotrzemy	nad	
brzeg Milford Sound.	Rejsu	statkiem	po	cza-
rującym	fiordzie,	podziwianie	otaczających	go	
niebosiężnych	 gór,	 gęstych	 lasów	 deszczo-
wych	 i  olbrzymich	wodospadów.	 Zobaczymy	
też	„ujście”	zatoki	do	otwartego	morza.	Powrót	
na	nocleg	do	Queenstown.

D�zień�15 .	Od	rana	kierujemy	się	do	podnóży	
Mt. Cook,	najwyższego	szczytu	Alp	Południo-
wych.	 Tam	 spacer	 szlakiem	 prowadzącym	
wśród	 lodowców,	 powstających	 glacjalnych	
form	 krajobrazu	 i  alpejskich	 łąk.	 Wędrówka	
pod	czoło	27-kilometrowego	lodowca	Tasma-
na	–	najdłuższego	w Nowej	Zelandii.	Następnie	
przejazd	nad	polodowcowe	jeziora	Pukaki	i Te-
kapo	 o  nienaturalnie	 lazurowej	 barwie	wody.	
Nocleg	na	trasie.

D�zień�16.�Po	śniadaniu	wyjazd	w kierunku	pół-
wyspu Banksa,	 na	 którym	 powulkaniczne	
górskie	krajobrazy	kontrastują	z malowniczymi	
zatokami.	Postój	w nadmorskiej	miejscowości	
Akaroa	–	dawnej	kolonii	francuskiej,	która	do	
dzisiaj	 zachowała	 oryginalną	 atmosferę.	 Po	
wjeździe	 ekstremalnie	 krętą	 drogą	 na	 środek	
półwyspu	piesza	wycieczka	szlakiem	o niesa-
mowitych	 walorach	 widokowych.	 Następnie	
przejazd	do	Christchurch	i spacer	po	centrum	
miasta,	 które	 odradza	 się	 po	 katastrofalnym	
trzęsieniu	ziemi	sprzed	kilku	lat.	Nocleg	w Chri-
stchurch.

D�zień� 17. Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko.	
Wylot	do	Warszawy	z przesiadką	w Azji	 i Eu-
ropie.

D�zień�18.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie	w War-
szawie.

TERMINY:
20.12 - 06.01.2015*
29.01 - 15.02.2015 
12.02 - 01.03.2015
05.03 - 22.03.2015

15.10 - 01.11.2015
05.11 - 22.11.2015
26.11 - 13.12.2015
19.12 - 05.01.2016*

*termin świąteczno-sylwestrowy, dopłata 1400 PLN + 
230 EUR

CENA: 
9�580�PLN�+�1�520 eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 9580 PLN płatne na 35 dni przed wylotem 
(minus I rata)
III rata: 1520 EUR uczestnik zabiera na płatności 
u kontrahentów

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Auckland, 

Christchurch - Warszawa
-  transfery, przejazdy wewnętrzne mikrobusem 
-  zakwaterowanie: hotele i motele 3***, pokoje 

2-osobowe z łazienką
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  opieka polskiego pilota - przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 PLN) 

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu - 150 EUR
-  opłaty lotniskowe - 20 EUR
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  zwyczajowe napiwki
-  dopłata do pokoju jednoosobowego - 580 EUR 
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D�zień�1.	Wylot	z Warszawy	przez	jeden	z portów	
Europy	 Zachodniej.	 Przylot	 do	 Muscatu,	 stolicy	
Omanu	w godzinach	późnowieczornych.	Transfer	
do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	Muskatu,	 jed-
nego	z nielicznych	miast,	które	zachowało	auten-
tyczny	 urok	 Orientu.	 Zwiedzanie:	Wielki	Meczet,	
Muzeum	 Bait	 al-Zubair	 (ekspozycja	 etnograficz-
na),	twierdze	Jalali	i Mirani	z czasów	portugalskiej	
okupacji	 (koniec	XVI	w.)	 -	 z  zewnątrz	oraz	Pałac	
Sułtański	 Al	 Alam	 (tylko	 z  zewnątrz).	 Spacer	 po	
nadbrzeżu	Corniche	w dzielnicy	Mutrah	ze	słyn-
nym	portem	arabskich	stateczków	dhow	i targiem	
rybnym.	 Zwiedzamy	 w  Mutrah	 kryty	 targ	 -	 suk.	
Powrót	do	hotelu,	odpoczynek	na	plaży.	Nocleg.

D�zień�3.�Wycieczka	do	Jarbin,	gdzie	 znajduje	 się	
najlepiej	 zachowany	 fort	 w  Omanie	 z  1671  r.	 Po	
drodze	 zwiedzamy	 miasteczko	 Nizwa:	 fort	 i  suk	
na	starym	mieście.	Jeszcze	pod	koniec	lat	50.	XX	
w.	 wiało	 tu	 grozą	 -	 zbłąkany	 tutaj	 biały	 przepa-
dał	bez	wieści.	Dziś	 to	 jedynie	 legenda.	Przejazd	
do	 miasteczka	 Bahla,	 podziwianie	 najstarszego	
w Omanie	fortu	z punktu	widokowego	(fort	w trak-
cie	 renowacji)	 oraz	 do	wioski	 Al-Hamra	 z  doma-

mi	zbudowanymi	z glinianej	cegły.	Nocleg	

w Muskacie.
D�zień� 4.	 Całodzienne	 safari	 terenowymi	 pojazda-
mi	na	wydmową	pustynię	zwaną	piaskami	Wahiba	
oraz	do	doliny	okresowej	 rzeki	Wadi	Bani	Khalid.	
Poszukiwanie	wędrownych	osiedli	Beduinów	z ich	
stadami	wielbłądów.	Powrót	na	nocleg	do	Muskatu.

D�zień�5.	Kolejna	pustynna	przygoda.	Wyjazd	z Mu-
skatu	 do	 Nakhal	 ze	 wspaniałym	 fortem	 oraz	 do	
doliny	 okresowej	 rzeki	 Wadi	 Bani	 Awf	 położonej	
w najwyższym	paśmie	Gór	Hajar.	Odwiedzenie	nie-
zwykle	malowniczej	 wioski	 Bilad	 Al	 Sayt.	 Kolejny	
nocleg	w Muskacie.

D�zień�6.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Dubaju	w Zjed-
noczonych	Emiratach	Arabskich,	 największej	me-
tropolii	 handlowej	 w  regionie.	 Zakwaterowanie	
w Dubaju,	czas	na	odpoczynek.	Wieczorem	rejs	po	
rzece	Dubai.	Nocleg	w Dubaju.

D�zień�7.�Po	śniadaniu	wyjazd	na	zwiedzanie	Duba-
ju.	 W  programie:	 spacer	 po	 najstarszej	 dzielnicy	
Dubaju	-	Deira,	wizyta	na	Złotym	Suku	(możliwość	
zakupu	 złota)	 oraz	 zwiedzanie	 najstarszej	 szkoły	
i  tradycyjnego	 domu	 arabskiego,	 przeprawa	 na	
druga	stronę	Creeku	tradycyjną	taksówką	wodną	
abra,	wizyta	na	Starym	Suku	 (możliwość	 zakupu	
przypraw	 i  ziół),	 zwiedzanie	Muzeum	Historii	Du-

baju,	 przejazd	 promenadą	 do	 dzielnicy	 Jumeirah	
obok	Union	House	i meczetu	Jumeirah.	Oglądanie	
z  zewnątrz	 hotelu	 Burj	 Al	 Arab,	 przejazd	 wzdłuż	
sztucznej	wyspy	Palma	Jumeirah.	Wizyta	w cen-
trum	 handlowym	Mall	 of	 the	 Emirates,	w  drodze	
powrotnej	 przejazd	 wzdłuż	 Sheikh	 Zayed	 Road	
(ulica	„drapaczy	chmur”	 i najwyższego	wieżowca	
świata	Burj	Dubai).	Opcjonalnie	wieczorem	kolacja	
w Burj	Al	Arab.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień� 8.	 Śniadanie.	 Wykwaterowanie	 z  hotelu.	
Przejazd	do	stolicy	Emiratów	-	Abu	Dhabi.	Spacer	
promenadą	(corniche)	z panoramą	na	zatokę	obok	
drugiego	w Emiratach	7*	hotelu	Emirates	Palace,	
wizyta	na	punkcie	widokowym	z widokiem	na	mia-
sto.	Przejazd	do	największego	meczetu	Emiratów	
-	Szejka	Zayeda.	Powrót	do	hotelu.

D�zień�9.	Wyjazd	na	wybrzeże	omańskie.	Rejs	 po	
oceanie	 w  towarzystwie	 delfinów.	 Nurkowanie	
i  słodkie	 lenistwo	 w  otoczeniu	 „fiordów	 omań-
skich”.	Nocleg	w okolicach	Dibby.

D�zień�10. Rano	wyjazd	do	Fujairah	zwiedzanie	mu-
zeum,	heritage	village.	Przejazd	przez	malownicze	
tereny	 na	 lunch	 na	 wybrzeżu.	 Następnie	 wyjazd	
w kierunku	Sharjah.	Po	drodze	zwiedzanie	najstar-
szego	meczetu	w Emiratach	oraz	wizyta	na	lokal-
nym	bazarze	-	Friday	market.	Nocleg	w Sharjah.

D�zień�11.	Zwiedzanie	kulturalnej	stolicy	ZEA.	Wizy-
ta	w muzeum	kultury	islamu.	Wizyta	w porcie	starej	
części	miasta.	Po	południu	spacer	wzdłuż	laguny,	
meczet	King	Faisal	(z	zewnątrz),	możliwość	ostat-
nich	zakupów	na	Złotym	Suku.	Powrót	do	hotelu.	
Nocleg.

D zień�12.�Dzień	wolny.	Czas	na	zakupy	lub	odpo-
czynek	 na	 plaży.	 W  godzinach	 popołudniowych	
przejazd	na	lotnisko	i wylot	do	Polski	przez	jeden	
z europejskich	portów	lotniczych.

D�zień�13.	Przylot	do	portu	tranzytowego.	Przerwa	
tranzytowa.	Przylot	do	Warszawy	w godzinach	po-
łudniowych.

UWAGA	-	alkohol	dozwolony	jest	tylko	w Dubaju	na-
tomiast	w pozostałych	emiratach	i w Omanie	gene-
ralnie	obowiązuje	prohibicja

TERMINY:

*wysoki sezon - dopłata 560 PLN + 240 EUR

CENA: 
4�390�PLN�+�1�190�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 390 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 190 EUR x kurs sprzedaży Pekao S.A. na 
35 dni przed imprezą

CENA ZAWIERA:
-  bilet na trasie Warszawa - Muskat; Dubaj - War-

szawa
- opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  zakwaterowanie: hotele 3*** i 4****, pokoje 2-os. 

z łazienkami
- wyżywienie: śniadania
- transfery: lotnisko - hotel - lotnisko
- transport mikrobusami lub autokarem, jeepami
- opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat za bilety wstępu: należy zabrać ze sobą 

90 EUR
- opłat lotniskowych: 50 EUR
- opłat za wizy: 120 EUR
- dopłata do pokoju 1-osobowego: 450 EUR

19.01 - 31.01.2015
16.02 - 28.02.2015
30.03 - 11.04.2015*

20.10 - 01.10.2015
08.11 - 20.11.2015*

OmAN�-�DUBAJ�Bliski Wschód w pigułce
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D�zień�1�–�2. Zbiórka	uczestników	na	lotnisku	Okęcie	
w Warszawie.	Wylot	 na	 wyspę Yap	 (Kraj	 Kamien-
nych	 Pieniędzy)	 należącą	 do	 Federacyjnych	 Sta-
nów	 Mikronezji.	 W  kraju	 tym	 ciekawostką	 oprócz	
kamiennych	 pieniędzy	 jest	 to,	 że	 kobiety	 strawę	
dla	mężczyzn	przyrządzały	niegdyś	w oddzielnych	
naczyniach,	gdyż	mężczyznom	nie	wolno	było	jeść	
posiłku	pochodzącego	z naczyń,	z których	jadła	ko-
bieta.	Kobiety	mogły	odsłaniać	piersi,	ale	zgorszenie	
wywoływało	 pokazanie	 przez	 kobietę	 obnażonych	
kolan,	bo	są	one	na	Yap	najwyższym	atrybutem	sek-
su.	Przelot	przez	porty	tranzytowe.

D�zień� 3. Lądowanie	 na	 wyspie	 Yap w  godzinach	
nocnych.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie	i noc-
leg.	Od	rana wycieczka	po	wyspie.	Wizyta	w miej-
scowości	Balabad,	gdzie	zachowały	się	autentycz-
ne	kamienne	pieniądze,	ogromne	niczym	młyńskie	
kamienie	 (bank	 kamiennych	 pieniędzy).	 Po	 drodze	
wodzenie	wzrokiem	za	półnagimi	mieszkankami	wy-
spy	 -	 te	niezwykłej	urody	niewiasty	zwykły,	w bar-
dziej	 odludnych	 regionach,	 chadzać	 jak  tradycja	
każe	w stroju	toples	(za	to	starannie	okrywają	kolana	
jako	najbardziej	wstydliwą	część	ciała…).	Powrót	na	
nocleg	do	hotelu.

D�zień� 4� – 5. Wycieczka	 po	 wyspach	 Tomil-Ga-
gil	 i  Maap.	 Wizyty	 w  kolejnych	 bankach	 kamien-
nych	pieniędzy,	w  tradycyjnych	 chatach	mężczyzn	
i w dawnych	domach	 spotkań.	W  terminie	marco-
wym	uczestniczenie	w Dniach	Yapu,	czyli	okazja	do	
przyjrzenia	 się	 pokazom	 rozmaitych	 tradycyjnych	
sztuk:	tańcom,	wyplataniu	lin,	wspinaczce	na	drze-
wo	 betelowe	 i  wyrabianiu	 rozmaitego	 rękodzieła.	
Uczestniczenie	 w  tym	 święcie	 będzie	 wspaniałą	
przygodą	 i świetną	okazją	do	poznania	kultury	ca-
łego	regionu.

D�zień� 6.	 Dzień	 prawdziwego	 odkrywcy:	 wycieczka	
na	 zakazaną	 wyspę	 Rumung,	 której	 mieszkańcy	
swego	czasu	z premedytacją	wybrali	 życie	na	 tra-
dycyjną	 modłę	 niszcząc…	 most,	 który	 łączył	 ich	
z  Yapem.	 Wieczorem	 transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	
do	Koror,	czyli	przelot	do	państwa	Palau	o którym	
mówi	się	z uwagi	na	liczną	administrację	i małą	licz-
bę	 ludności	 -	„państwo,	w którym	tak	wielu	 rządzi	
tak	nielicznymi”.	Przylot	i transfer	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�7. Wycieczka	 po	wyspie	 -	 oglądanie	wiosek	
i znajdujących	się	tam	charakterystycznych	„domów	
starszyzny”	 (bai).	 Wizyta	 w  Muzeum	 Narodowym	
oraz	pięknym	 i nowoczesnym	Centrum	Rafy	Kora-
lowej.	Powrót	do	hotelu.	Wieczorem	możliwość	wyj-
ścia	do	 jednej	z  rozlicznych	knajpek	w celu	skosz-
towania	 miejscowego	 smakołyku	 homara	 w  sosie	
waniliowym	 z  dodatkiem	 sproszkowanych	 ostryg	
lub	langusty	po	palauańsku…	Nocleg.

D�zień� 8.	 Wycieczka	 po	 największej	 przyrodniczej	
atrakcji	 Mikronezji	 –	 zwiedzanie	 Rocky Island,	
setek	 malowniczych,	 niewielkich	 wysepek.	 Po	
południu	odwiedzenie	wysepki	ze	stawem,	w któ-
rym	żyją	meduzy	pozbawione	parzydełek	–	można	

wśród	nich	pływać.	Wieczorem	transfer	na	lotnisko.	
Przelot	 (przez	Guam)	 na	Archipelag�Północnych�
Marianów.	

D�zień�9.	Rano	przylot	do	stolicy	archipelagu	-	Cha-
lan	 Kanoa	 na	 wyspie	Sajpan,	 transfer	 do	 hotelu,	
zakwaterowanie.	Piesze	zwiedzanie	Sajpanu,	próba	
bratania	 się	 z  miejscową	 ludnością.	 Po	 południu	
wycieczka	do	Grot	(Grotto),	gdzie	będzie	możliwość	
nurkowania	w krystalicznie	czystej	wodzie	 i plażo-
wanie.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień� 10. Od	 rana	 zwiedzanie	wyspy:	 Klif	 Banzai,	
Klif	 Samobójców	 (miejsca	 zbiorowego	 samobój-
stwa	Japończyków	w 1944	 r.),	 japoński	punkt	do-
wodzenia	oraz	plaże,	które	zdobywali	Amerykanie	
w  ramach	 jednej	 z  największych	 operacji	 desan-
towych	Wojny	na	Pacyfiku.	Niedaleko	znajduje	się	
Rów	Mariański	–	najgłębsze	miejsce	na	kuli	 ziem-
skiej,	głęboka	zaduma	nad	„rowem	bez	dna”.	Po-
wrót	do	hotelu	i nocleg.

D�zień�11.	Około	południu	przejazd	na	lotnisko.	Prze-
lot	 na	Guam, dawną	 kolonię	Hiszpanii,	 część	Wi-
cekrólestwa	Meksyku,	obecnie	będącą	tak	zwanym	
„niewłączonym	 terytorium	 Stanów	 Zjednoczonych	
Ameryki”. Transport	 do	 hotelu,	 zakwaterowanie.	
Wieczorem	spacer	po	mieście.	Nocleg.

D�zień� 12.	 Śniadanie	 w  hotelu,	 a  następnie	 zwie-
dzanie	stolicy	kraju	-	Agana:	Plaza	de	Espana,	Fort	
Santa	Agueda,	pomnik	papieża	Jana	Pawła	II,	park	
kamieni	latte	–	pozostałości	po	wysoko	rozwiniętej	
dawnej,	rdzennej	kulturze.	Przysłuchiwanie	się	mo-
wie	 przechodniów,	 brzmiącej	 podobnie	 do	 języka	
hiszpańskiego.	Jest	to	język	camorro,	w którym	roz-
poznać	można	rozmaite	hiszpańskie	wtręty.	Nocleg.

D�zień�13.	Śniadanie	w hotelu.	Transfer	na	 lotnisko	
i wylot	do	stolicy	Japonii	–	Tokio.	Przylot	w godzi-
nach	popołudniowych.	Przejazd	do	hotelu,	zakwa-
terowanie.	 Wieczorem	 spacer	 po	 ciekawej,	 histo-
rycznej	miejscowości	Narita.

D�zień�14.	Przejazd	na	lotnisko.	Wylot	do	Warszawy	
przez	jeden	port	tranzytowy.	Lądowanie	na	lotnisku	
Okęcie	w godzinach	wieczornych.	

OPCJA:�7�dni�w Japonii.�W programie�Tokio,�Kio-
to,�Nara,�Kamakura.�Cena�ustalana�każdorazowo�
w zależności�od�ilości�uczestników.

PACYFiK�PÓłNOCNY + opcja Japonia 

TERMINY:
26.02. – 11.03.2015 19.10 – 01.11.2015
CENA: 
9�870�PLN�+�3�490�USD�
I rata: 800 zł płatne przy zapisie
II rata: 9870 PLN płatne na 35 dni przed wylotem 
(minus I rata)
III rata: 3490 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty samolotem według programu na całej 

trasie
-  opieka polskojęzycznego pilota
-  zakwaterowanie: kameralne, bardzo dobre 3*** 

hotele; pokoje 2-os. z łazienkami
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  przejazdy wewnętrzne: mikrobus, łodź
-  transfery lotnisko – hotel - lotnisko
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za wjazdy do parków i bilety wstępu: 

170 USD
-  opłaty lotniskowe: 60 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  napiwki
-  wiza do USA (wymagana na wyspie Guam i na 

Północnych Marianach)
-  dopłaty do pokoju jednoosobowego: 890 USD

Yap (Federacyjne Stany Mikronezji), Palau, Archipelag Północnych Marianów, Guam
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D�zień�1-2.�Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w War-
szawie.	Wylot	na	wyspę	Fidżi	przez	europejski	
i azjatycki	port	tranzytowy.

D�zień�3. Przylot	do	stolicy�Fidżi�-�Nadi,	transfer	
do	 hotelu	 i  zakwaterowanie.	 Odpoczynek	 po	
długiej	podróży,	a następnie	rozpoczęcie	zwie-
dzania	wyspy.	Wizyta	w hinduistycznej	świąty-
ni.	Kolejnie	przejazd	przez	miasteczko	Lautoka	
do	wioski Navala.	Zapoznanie	się	z tradycyj-
nym	budownictwem	rdzennych	Fidżyjczyków,	
próba	rytualnego	napoju	o nazwie	kawa-kawa	
oraz	 odwiedziny	w  lokalnej	 szkole	 katolickiej.	
Po	południu	przejazd	do	miasteczka Ba	zdo-
minowanego	przez	 ludność	pochodzenia	hin-
duskiego.	Wizyta	na	targu	i możliwość	zakupu	
m.in.	 korzenia	 yangony,	 lekko	 narkotycznego	
pieprzu	 z  gatunku	Piper	metilisticum. Powrót	
do	hotelu.	Zasłużony	odpoczynek	i nocleg.

D�zień�4. Śniadanie	w hotelu.	Transfer	na	przy-
stań,	 skąd	 łodzią	 przepłyniemy	 na	 niewielką	
wyspę�South�Sea.	Czas	na	plażowanie,	snor-
keling	oraz	pływanie	kajakiem.	Lunch	w formie	
barbecue	połączony	z pokazem	lokalnego,	fi-
dżyjskiego	tańca.	Kolejnie	rejs	wokół	 licznych	
wysepek,	m.in.	Bounty,	Treasure,	Beachcom-

ber,	Mana,	 Castaway	 oraz	Malolo.	 Po	

południu	powrót	do	Nadi.	Transfer	na	lotnisko.	
Wieczorny	 wylot	 do	 polinezyjskiego	 państwa	
Samoa.	Przylot	i transfer	do	resortu.	Zakwate-
rowanie	w domkach,	nocleg.

D zień�5. Ten	dzień	poświęcimy	na	zwiedzanie	
stolicy	Samoa	–	Apia:	kościół	kongregacyjny,	
kolonialny	budynek	sądu,	Arkady	Wesley,	wie-
ża	zegarowa	 i Konwent	St.	Mary,	groby	wiel-
kich	wodzów	Samoa.	Następnie	udamy	się	5	
km	do	Vailima,	gdzie	w 1889	roku	postanowił	
osiedlić	 się	wraz	 z  żoną	wielki	 pisarz	Robert	
Louis	 Stevenson.	 Podejdziemy	 także	 na	 jego	
miejsce	ostatecznego	spoczynku,	choć	czeka	
nas	w tym	celu	30	minutowa	wspinaczka	pod	
górę.	Powrót	do	resortu.	Nocleg.

D�zień�6.�Pora	na	objazd	głównej	wyspy	kraju	
Upolu.	Po	drodze	zwrócimy	uwagę	na	charak-
terystyczne	 budownictwo	 wiejskie,	 w  którym	
domy	 nie	mają	 ścian,	 co	 pozwala	wręcz	 do-
słownie	 zajrzeć	 w  prywatne	 życie	 mieszkań-
ców.	Zobaczymy	też	kilka	stożków	wulkanicz-
nych,	plaże,	 jaskinie	wodne	oraz	wodospady.	
Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D zień� 7. Dzień	 przeznaczony	 na	wypoczynek	
(plażowanie,	 kąpiele	wodne	 i  słoneczne,	 płe-
twonurkowanie,	sporty	wodne).	

D zień�8.�Przed	południem	transfer	na	lotnisko.	
Wylot do	autentycznego	polinezyjskiego	Kró-
lestwa Tonga,	państwa,	które	nie	było	nigdy	
w posiadaniu	sił	kolonialnych.	Państwo	zacho-
wało	bardzo	feudalną	strukturę	społeczną.	Lą-
dowanie	na	wyspie Tongatapu	w godzinach	
popołudniowych.	Transfer	do	hotelu	i zakwate-
rowanie.	Nocleg.

D�zień� 9.� Po	 śniadaniu	 przejazd	 do	 jednego	
z tongijskich	kościołów.	Uczestnictwo	w trady-
cyjnej	niedzielnej	uroczystości	mszalnej	–	oka-
zja	bezpośredniego	obcowania	z codziennym	
życiem	na	wyspie.	Niezwykła	muzyczna	opra-
wa	uroczystości,	spotkanie	z tongijską	rodziną	
królewską. Kolejnie	 zwiedzanie	 stolicy	 kraju	
Nuku’alofa.	Zobaczymy	między	innymi	budy-
nek	parlamentu	oraz	wzniesiony	w 1867 r.	Pa-
łac	Królewski.	Wycieczka	poza	miasto.	Po	dro-
dze	 lunch	 –	 obserwacja,	 jak	 lokalni	 kucharze	
przygotowują	typowy	niedzielny	obiad	–	prosię	
pieczone	w aromatycznych	 ziołach	na	 rozża-
rzonych	 kamieniach	w dole	 ziemnym.	Wizyta	
w  wiosce	 Kolovai,	 gdzie	 z  bliska	 zobaczymy	
wielkie	 psogłowe	 nietoperze	 kalongi	 w  kró-
lewskim	rezerwacie.	Koło	wioski	Niutoua	nato-
miast	zwróci	naszą	uwagę	Ha’amonga	Trilithon	

PACYFiK�POłUDNiOWY

Fidżi - Samoa - Tonga - Vanuatu - Nowa Kaledonia - Seul
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(Trójkamień),	 tajemnicza	 konstrukcja	 sprzed	
800	lat.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�10. Po	śniadaniu	czas	na	kąpiele	 i wy-
grzewanie	 się	 w  promieniach	 tropikalnego	
słońca.	Okazja	do	zakupów	pamiątek	i space-
ru	na	lokalne	targowisko.	Po	południu	transfer	
na	 lotnisko	 i  przelot	 na	 wyspę	 Fidżi.	 Przylot	
i transfer	do	hotelu	na	nocleg.	Kolejnego	dnia	

kontynuacja	podróży	na	wyspy	Vanuatu.
D zień�11.�Rano	 transfer	na	 lotnisko.	Wylot	do	

Port Vila na wyspie Efate w  Vanuatu.	 Po	
przylocie	 transfer	do	hotelu,	 zakwaterowanie.	
Wyjazd	na	krótkie	zwiedzanie	stolicy:	Gmach	
Konstytucji	i Narodowego	Muzeum,	kolonialne	
domy,	 a  także	 Chiefs	 Nakamal.	 Po	 południu	
przejazd	nad	Zatokę	Żółwi	(Turtle	Bay)	-	pływa-
nie	w krystalicznych	wodach	błękitnej	 laguny,	
gdzie	 wodne	 żółwie	 są	 na	wyciągnięcie	 ręki.	
Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D zień�12.�Całodzienna	wycieczka	wokół	wul-
kanicznej wyspy Efate.	 Dziś	 niepodległe	
Vanuatu	 było	 wspólną	 kolonią	 francusko-an-
gielską,	co	stało	się	przyczyną	wielu	anomalii,	
zwłaszcza	 językowych.	 Podczas	 przejażdżki	
wokół	 wyspy	 czeka	 nas	 wiele	 atrakcji,	 m.in:	
odwiedziny	 w  lokalnych	 wioskach,	 wizyta	
w gorących	źródłach,	spływ	rzeką,	możliwość	
orzeźwiających	kąpieli	na	licznych	plażach.	Po-
nadto	zapoznamy	się	z wiejskimi	krajobrazami	
a także	najlepszymi	punktami	widokowymi	na	
wyspie.	

D�zień�13. Dzień	przeznaczony	na	wypoczynek	
na	przyhotelowej	plaży.	Dla	chętnych	 fakulta-
tywna	wycieczka	na	sąsiednią�wyspę�Tanna.	
Przelot	awionetką	na	wyspę,	gdzie	znajduje	się	
jeden	 z  najbardziej	 aktywnych	 wulkanów	 na	
świecie	-	Yasur.	Wulkan	co	kilka	minut	posyła	
w górę	mniejsze	 i większe	kamienie	–	bomby	
wulkaniczne.	Koszt	fakultetu	–	około	300	euro	
(cena	obejmuje:	przelot	na	wyspę	Tanna,	wy-
cieczkę	na	wulkan,	 lunch	w postaci	 suchego	
prowiantu).

D�zień�14. Po	śniadaniu	w hotelu	wizyta	na	lo-
kalnym	 targowisku	 oraz	 w  lokalnym	 centrum	
rękodzieła	–	okazja	do	zakupu	pamiątek.	Ko-

lejnie	przejazd	do	wioski Mele.	Spacer	kory-
tem	górskiej	 rzeczki	do	około	30	metrowego,	
ukrytego	w ogrodach	wodospadu.	Malowniczo	
usytuowane	 kaskady	 oraz	 krystaliczna	 woda	
na	pewno	zachęcą	do	wykąpania	się	w oko-
licznej	rzece	i źródełkach.	Po	południu	powrót	
do	Port	 Vila	 i  transfer	 na	 lotnisko.	 Przelot	 na	
Nową� Kaledonię,	 która	 jest	 francuskim	 de-
partamentem	zamorskim.	Przylot	i transfer	do	
hotelu.	Nocleg.	

D�zień�15. Całodzienna	wycieczka	do	Noumea,	
stolicy	 kraju.	 Zobaczymy	 m.in.	 budynek	 par-
lamentu	 (Zgromadzenie	Terytorialne),	Katedrę	
św.	Józefa	z 1894	roku	i rok	wcześniej	wybu-
dowaną	Świątynię	Protestancką.	Odwiedzimy	
także	Muzeum	Nowej	Kaledonii	(Tjibaou	Cultu-
ral	Center),	a także	Akwarium	i ogród	botanicz-
ny.	Przejazd	poza	miasto	do	miejscowego	ko-
ścioła	–	chętnie	odwiedzanego	przez	pielgrzy-
mów,	udamy	się	 także	do	naturalnych	 źródeł	
w okolice	Mt	Dore.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D zień� 16.� To	 już	 niestety	 ostatni	 dzień	 czaru	
wysp	 Południowego	 Pacyfiku.	 Po	 południu	
transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Seulu,	przez	je-
den	z australijskich	portów	lotniczych.

D�zień�17. Lądowanie	w stolicy	Korei	Południo-
wej	–	Seulu.	Transfer	do	hotelu,	zakwaterowa-
nie,	city	 tour	po	Seulu.	Oglądanie	najważniej-
szych	atrakcji,	a na	koniec	podglądanie	rozja-
rzonego	milionami	neonów,	wieczornego	życia	
miasta.	Nocleg	w hotelu.

D�zień� 18.� Po	 śniadaniu	 przejazd	 na	 lotnisko.	
Wylot do Europy	 przez	 jedno	 z  europejskich	
lotnisk.	Powrót	do	kraju	z proszkiem	do	spo-
rządzania	 rytualnego	 polinezyjskiego	 napoju	
kawa-kawa.

TERMINY:

*Wysoki sezon - dopłata 1300 PLN

CENA: 
14�250�PLN + 2840�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie 
II rata: 14 250 PLN + 2840 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Nadi - Apia - 

Nukualofa - Port Vila - Noumea - Seul - Warszawa
- transfery lotnisko - hotel - lotnisko 
- przejazdy wewnętrzne: mikrobusy, łodź
- opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie
- opłaty za przewodników lokalnych
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch - 

uczta po tongijsku w 9-tym dniu wyprawy.
-  zakwaterowanie: Fidżi, Samoa, Vanuatu, Nowa 

Kaledonia, Seul - hotele i resorty 3*; Tonga - hotel 
4*

-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 
3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- Bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 160 USD
- Dopłata do pokoju jednoosobowego: 750 USD
- Pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
- napiwki

19.02 - 08.03.2015
13.08 - 30.08.2015*

19.11 - 06.12.2015
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Dzień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warsza-
wie.	Wylot	do	Panamy	przez	 jeden	z portów	
lotniczych	Europy.	Przylot	do	Panamy.	Trans-
fer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Nocleg.

Dzień�2.�Wyjazd	nad	słynny	Kanał�Panamski, 
oglądanie	Kanału	z różnych	punktów	widoko-
wych,	 następnie	 powrót	 do	 centrum	 i  oglą-
danie	 najciekawszych	 fragmentów	 miasta.	
Spacer	po	klimatycznym	Casco Viejo.	Zwie-
dzanie	 niewielkiego	 Muzeum Szmaragdu. 
Nocleg	w Panamie.

Dzień� 3.� Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	
i  przelot	 do	San José. Po	 przylocie	 krótkie	
zwiedzanie	San	Jose:	muzeum�złota,	Teatr 
Narodowy	a następnie	około	godz.	13	wyjazd	
do	Parku	Narodowego	Tortuguero.	Przesiad-
ka	na	łódź	i dopłynięcie	do	hotelu	położonego	
w parku.	Kolacja	i nocleg.

Dzień� 4.�Od	 rana	 podglądanie	 dzikich	 zwie-
rząt.	 Wycieczka	 łodzią	 wśród	 kanałów	 do	
miasteczka	Tortuguero.	Obiad	w hotelu	a na-
stępnie	powrót	do	San	Jose.	Po	drodze	posto-
je	przy	plantacjach	bananów	i przy	punktach	
widokowych.	Zakwaterowanie	w hotelu	w San	
Jose.	Nocleg.

Dzień� 5.�Od	 rana	 dla	 chętnych	 jedna	 z  naj-
większych	 atrakcji	 Kostaryki	 -	 rafting	

po	rzece	w środku	tropikalnej	dżungli.	Praw-
dziwa	przygoda,	walka	z rzecznym	żywiołem.	
Przed	 raftingiem	 śniadanie	 na	 trawie	w  celu	
wzmocnienia	 sił.	 Na	 koniec	 raftingu	 obfity	
lunch	 nad	 brzegiem	 rzeki	 (cena	 pakietu:	 95	
USD,	rezerwacja	przed	wyjazdem).	Dla	osób	
niebiorących	udziału	w raftingu	wycieczka	do	
miasteczek	Grecia	oraz	Sarchi,	wizyta	w mia-
steczku	Naranjo.	Obiad	a po	obiedzie	powrót	
do	San	Jose.	Nocleg.

Dzień�6.�Wyjazd	na	szczyt	aktywnego	wulka-
nu Poás.	Po	drodze	punkty	widokowe,	plan-
tacje	kawy,	podglądanie	życia	kostarykańskiej	
prowincji.	 Następnie	 zwiedzanie	Rezerwatu 
La Paz z wodospadami,	możliwość	obserwa-
cji	kolibrów.	Powrót	do	San	Jose	na	nocleg.

D�zień� 7.� Skoro	 świt	 wyjazd	 autobusem	 do	
Granady	w Nikaragui.	Przyjazd	do	Granady	
w godzinach	popołudniowych,	transfer	do	ho-
telu	nad	brzegiem	 jeziora Nikaragua	 (jedy-
nego	na	świecie,	w którym	żyły	słodkowodne	
rekiny)	i przejażdżka	łódką	po	jeziorze	wśród	
malowniczych	wysepek.	Nocleg	w Granadzie.

Dzień� 8.�Od	 rana	 zwiedzanie	miasta.	Wcze-
snym	popołudniem	przejazd	przez	managuę 
na	wybrzeże	Oceanu	Spokojnego.	Po	drodze	
wjazd	na	groźnie	pomrukujący	i niekiedy	bu-

chający	 dymem	 wulkan Masaya.	 Przejazd	
nad	 wybrzeże.	 Wieczorne	 moczenie	 nóg	
w oceanie.	Nocleg	w Pochomil.

Dzień�9.�Odpoczynek	na	plaży,	zaglądanie	do	
sieci	 rybakom	powracającym	z  całonocnych	
połowów,	 nabieranie	 sił	 (ach,	 ta	 świeżutka	
langusta!)	 przed	 dalszą	 podróżą.	Wczesnym	
popołudniem	 przejazd	 do	León,	 zwiedzanie	
kolonialnej	Starówki.	Nocleg	w León.

Dzień� 10.� Bardzo	 wcześnie	 rano	 przejazd	
z Leon	do	Potosi,	skąd	grupa	popłynie	łodzią	
do	portu	La	Union	w Salwadorze.	Przesiadka	
na	kolejny	środek	transportu	i kontynuacja	po-
dróży,	po	bardzo	ładnej	krajobrazowo	drodze,	
aż	do	kolonialnej	perły	kraju	–	Suchitoto.	Po	
przyjeździe	zakwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

Dzień� 11.� Spacer� po� Suchitoto,� przejazd	
przez	 San	 Salvador	 z  krótkim	 zwiedzaniem	
a następnie	wizyta	w Joya de Ceren (za wy-
jątkiem�poniedziałków).	Kontynuacja	podró-
ży	urokliwą	Ruta	de	las	Flores	aż	po	Apaneca 
–	malowniczo	położonego	miasteczka	Salva-
doru.	Czas	na	spacery	po	okolicy,	wizyta	na	
plantacji	kawy.	Nocleg.	

Dzień�12.�W godzinach	porannych	wyjazd	na	
granicę	 z  Gwatemalą,	 odprawa	 graniczna,	
przejazd	do	Antigua	-	kulturalnej	stolicy	Gwa-

PANAmA�-�KOSTARYKA�-�NiKARAGUA�-�SALVADOR�
-�GWATemALA�-�HONDURAS�(COPAN)�-�BeLize�-�JUKATAN
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temali.	Zakwaterowanie	w kolonialnym	hotelu,	
zwiedzanie	uroczego	miasta,	pełnego	auten-
tycznych	Indian	i unikalnych	budowli	z począt-

ków	epoki	kolonialnej.	Nocleg.
Dzień� 13.�Rankiem	 przejazd	 do	Panajachel 
nad	 jeziorem	Atitlán,	 rejs	po	najbardziej	ma-
lowniczym	 jeziorze	 Ameryki	 Środkowej.	 Dla	
wytrwałych	 wieczorne	 wyjście	 do	 jednego	
z okolicznych	barów.	Nocleg.

Dzień�14.�Rano	wyjazd	do	Chichicastenan-
go po	drodze	zwiedzanie	indiańskich	wiosek	
-	feeria	barw	i kolorów,	spacer	po	indiańskim	
targowisku	(czwartki,	niedziele)	lub	do	Solola 
(wtorki,	piątki).	Zakup	oryginalnych,	przeważ-
nie	 ręcznie	 wykonanych	 pamiątek.	 Unikalny	
folklor	w skali	światowej.	Wczesnym	popołu-
dniem	przejazd	do	 stolicy	 -	Ciudad de Gu-
atemala,	krótkie	zwiedzanie	centrum	miasta,	
nocleg.	

D�zień� 15.� Wcześnie	 rano	 wyjazd	 z  hotelu	
i  przejazd	 do	 Copan (Honduras),	 jednego	
z  największych	 i  najważniejszych	miast	Ma-
jów.	Zwiedzanie	 ruin	stolicy	Państwa	Majów.	
Czas	na	posiłek	a następnie	przejazd	do	prze-
jazd	 do	 Rio Dulce	 (Gwatemala)	 –	 cennego	
i  unikalnego,	 naturalnego	 rezerwatu.	 Nocleg	
w pobliżu	rezerwatu.

Dzień�16.�Śniadanie.	Podróż	 łodzią	po	 rzece	
Rio	Dulce	do	miasteczka	Livingston	 leżące-
go	u ujścia	rzeki	do	Zatoki	Honduraskiej.	Po-
dziwianie	piękna	naturalnych	krajobrazów	po	
obu	stronach	rzeki.	Przejazd	do	Flores,	które-
go	najstarsza	część	miasta	znajdująca	się	na	
wyspie	była	ostatnią	ostoją	cywilizacji	Majów.	
Nocleg	we	Flores.

Dzień�17.�Wcześnie	rano	przejazd	z Flores	do	
Tikal	–	zagubionych	w dżungli	unikalnych	pi-
ramid	Majów.	 Zwiedzanie	 piramidy	 Jaguara,	
wejście	na	jedną	z najwyższych	piramid	Ame-
ryki	 Prekolumbijskiej.	 Obiad	 w  dżungli	 pod	
czujnym	okiem	wygłodniałych	sępów…	Póź-
nym	popołudniem	zakwaterowanie	we	Flores	

nad	jeziorem Peten-Itzá,	w hotelu	na	wyspie.
Dzień�18.�Rankiem	wyjazd	do	Belize (wyjąt-
kowe	w Ameryce	Środkowej	państwo,	gdzie	
60%	 ludności	 to	 czarnoskórzy	 mówiący	 po	
angielsku).	 Przekroczenie	 granicy	 i  przejazd	
do	miasta	Belize.	Po	południu	przeprawa	 ło-
dzią	na	jedną	z wysp	u wybrzeża	Morza	Ka-
raibskiego	-	Caye Caulker.	Wieczorem	moż-
liwość	pląsów	w rytmie	panującego	na	całej	
wyspie	punta	 i  reggae,	 lub	delektowanie	 się	
belizeńskim	rumem.	Nocleg	na	wyspie.

Dzień�19.�Odpoczynek	na	wyspie	-	opalanie,	
kąpiele,	spacery	i podglądanie	życia	wesołej	
afrykańsko-latynoskiej	 społeczności.	 Możli-
we	 (fakultatywnie)	nurkowanie	na	 rafie	kora-
lowej	 –	 „snorkeling”.	Wieczorem	 nastrojowy	
zachód	 słońca	 przy	 szklance	 rumu.	 Nocleg	
na	wyspie.

Dzień�20.�Wczesnym	rankiem	przeprawa	 ło-
dzią	z Caye	Caulker	do	Chetumal	w Meksy-
ku.	 Przejazd	 autobusem	w  kierunku	Tulum.	
Transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie	 i nocleg	
w okolicy	Tulum.	

Dzień�21.�Całodzienny	wypoczynek	na	plaży	
po	 trudach	podróży	przez	całą	Mezoamery-
kę.	Sporty	wodne,	pływanie,	odpoczynek	ak-
tywny.	Dla	chętnych	fakultatywnie	możliwość	
zwiedzania jedynej	nadmorskiej	twierdzy	Ma-
jów	w Tulum.	Wieczorek	pożegnalny	we	wła-
snym	gronie.	Nocleg.	

Dzień�22.�Czas	wolny,	 ostatnie	 łapanie	 pro-
mieni	słonecznych	na	plaży	i zakupy	pamiątek	
lub	też	jazda	rowerem	lub	bieganie.	Około	po-
łudnia	przejazd	na	lotnisko	w Cancún,	wylot	
do	kraju	przez	dwa	porty	tranzytowe.

Dzień� 23.�Przylot	 do	 portu	 przesiadkowego	
w Europie.	Przelot	do	Warszawy.	Zakończe-
nie	 wyprawy.	 Powrót	 w  domowe	 pielesze	
z tequilą	w dłoni…

TERMINY:

*wysoki sezon - dopłata 650 PLN + 150 USD
** termin świąteczno-sylwestrowy - dopłata 1200 PLN + 
250 USD

CENA: 
7�960�PLN�+�2�550�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 960 PLN + 1 000 USD x kurs sprzedaży PKO 
S.A. płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 550 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot samolotem na trasie Warszawa - Panama 

- San José, Cancún - Mexico - Warszawa
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem na większości 

trasy, przejazd San Jose - Granada autobusem 
regularnej komunikacji

-  transfery z i do hoteli taksówkami (tam, gdzie nie 
ma mikrobusu)

-  noclegi w hotelach 3***/4**** (2 hotele na trasie - 
klasa turystyczna),pokoje 2-os. z łazienkami

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, lunch - dzień: 
3, 4, 5, 17, kolacja - dzień 4 w Tulum All Inclusive

-  opłaty za przewodników miejscowych
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu do zwiedzanych obiektów: 250 USD
-  opłaty graniczne: 60 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 900 USD  
- napiwki: 90 USD
-  pozostałe koszty wyżywienia (około 7-10 USD za 

posiłek, aranżuje pilot)

14.12 - 06.01.2015**
17.01 - 08.02.2015
31.01 - 22.02.2015*

11.04 - 03.05.2015
 07.11 - 29.11.2015
14.12 - 06.01.2016**



102 www.wyprawy.pl

D�zień�1�-�2.	Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie.	Wylot	
do	Papui	Nowej	Gwinei	przez	europejski	 i azjatycki	
port	lotniczy.

D�zień�3.	Przylot	do	Port	Moresby	w godzinach	przed-
południowych.	 Załatwienie	 formalności	 paszporto-
wo-wizowych	i przelot	w głąb	wyspy	do	Mt.	Hagen	-	
serca	górzystej	części	Papui.	Przywitanie	na	lotnisku	
z mieszkańcami	Highlands	 -	 tamtejszymi	góralami.	
Transfer	do	hotelu.	Odpoczynek	po	podróży.	Nocleg.	

D�zień�4.	Po	śniadaniu	wyprawa	do	lokalnej	wioski	by	
spotkać	się	z rozsławionymi	na	cały	świat	błotnisty-
mi	ludźmi	(Mud	Man),	którzy	pokażą	jak	tradycyjnie	
odstraszali	 duchy.	 W  drodze	 powrotnej	 przejazd	
przez	dolinę	Waghi	 -	odwiedziny	okolicznych	plan-
tacji	kawy	i herbaty.	Kolejnie	wizyta	w wiosce	Paiya.	
Obserwacja	pokazu	 tańców	 i  śpiewów	papuaskich	
(sing-sings)	 w  wykonaniu	 najbardziej	 kolorowych	
plemion	świata.	Zapoznanie	się	 z  tradycyjnymi	ob-
rzędami	swatania	 (Tanim	head)	 i wymianą	 towarów	
(Moka).	 Udział	 w  prawdziwej	 papuaskiej	 uczcie	
Mumu	 -	 posiłku	 przygotowanego	 w  zimnym	 dole	
na	 rozżarzonych	 kamieniach	 w  aromatycznym	 so-
sie	tropikalnych	ziół	i paproci.	Uroczysta	degustacja	
smakołyków	w towarzystwie	wodza	plemienia,	jego	
żon	i licznej	dziatwy.	Powrót	na	nocleg	do	hotelu.

D�zień�5.�Rano	wizyta	na	wielobarwnym	targu	w Mt	
Hagen.	 Okazja	 do	 zakupu	 unikatowych	 pamiątek.	
Transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Wewak,	który	powita	
nas	pięknymi	widokami	wybrzeża	z palmami	kokso-
wymi	i przebogatą	tropikalną	roślinnością.	Zakwate-
rowanie	w hotelu.	Czas	na	relaks	-	kąpiele	w basenie	
lub	odwiedziny	okolicznych	plaż.	Nocleg	w Wewak.

D�zień�6.�Po	śniadaniu	przejazd	nad	rzekę	Sepik	do	
miejscowości	Pagwi.	Przesiadka	do	dłubanek	papu-
askich,	wypłynięcie	w dalszą	trasę	do	bazy	w Kaga-
namin.	Odwiedziny	u mieszkańców	Sepiku	-	wioski:	
Korogu	i Yajaim,	podglądanie	ich	codziennego	życie,	
jak	 przygotowują	 sago	 z mąki	 z  drzewa	 palmowe-
go,	 odważni	 będą	 mogli	 pokosztować	 tej	 lokalnej	
potrawy	 zagryzając	 smażoną	 rybką.	 Obserwacja	
przygotowań	do	sing-sing,	okazja	do	tańców	z lokal-
nymi	dziewczętami	 i chłopcami	 i nauki	 tamtejszych	
rytmów	wybijanych	na	garamutach.	Oglądanie	wyro-
bów	rękodzieła	artystycznego	-	karwingów,	z możli-
wością	ich	zakupu.	Wieczorem	powrót	do	bazy.	Noc-
leg	w warunkach	wymagających	dużej	cierpliwości	
-	w prawdziwej	papuaskiej	chacie	z moskitierami.

D�zień�7.	Wypłyniecie	 łodzią	w dół	 rzeki	wypatrując	
po	drodze	w mokradłach	krokodylich	głów.	Dalsze	
zwiedzanie	 papuaskich	 wiosek:	 Parimbe	 i  Tarenge	
i  tamtejszych	 domów	 duchów	 -	 House	 Tambaran.	
Podglądanie	życia	mieszkańców	Sepiku.	Powrót	do	
Wewak	na	kolację	i nocleg	w hotelu.

D�zień�8.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Przylot	do	
Madang	-	papuaskiego	kurortu	i przejazd	do	Alexi-
shafen	-	naszej	bazy.	Po	zakwaterowaniu	wybieramy	
się	 do	 Rempi,	 gdzie	 z  tamtejszymi	 mieszkańcami	
weźmiemy	udział	w Mszy	św.,	którą	odprawi	polski	
misjonarz.	Po	mszy	i zbrataniu	z lokalnymi	mieszkań-
cami	wybierzemy	się	na	plażę	i na	plan	filmowy	-	tutaj	
bowiem	kręcono	film	o Robinsonie	Cruzoe.	Plażowa-
nie	i relaks	do	zachodu	słońca.	Nocleg.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	rejs	łodziami	na	wyspę	Karkar	

-	 zwiedzanie	 plantacji	 orzechów	 kokosowych	 i  ka-
kao.	Jak	pogoda	i warunki	pozwolą	trekking	do	serca	
wyspy	 -	wulkanu	 (1839	m	n.p.m.),	który	bynajmniej	
nie	śpi…	W drodze	powrotnej	do	bazy	podziwianie	
niezapomnianego	krajobrazu	i widoku	wyspy	z wul-
kanem.	Powrót	do	bazy	i ostanie	rozmowy	z misjona-
rzami	i tubylcami.

D�zień�10.	Rano	transfer	na	lotnisko	i lot	do	Port	Mo-
resby.	Krótkie	zwiedzanie	najciekawszych	fragmen-
tów	miasta:	budynek	Parlamentu,	Muzeum	Narodo-
we	i Park	Botaniczny.	Nocleg	w Port	Moresby.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	
Europy,	przez	jeden	z azjatyckich	portów	lotniczych.

D�zień� 12.	 Przylot	 do	 jednego	 z  portów	 lotniczych	
w Europie,	przesiadka	na	samolot	do	kraju.	Lądowa-
nie	w Warszawie	w godzinach	popołudniowych.

OPCJA FILIPINY	-	dodatkowo	płatna	
Opcja	 realizowana	przy	minimum	6	osobach.	Na	Fili-
pinach	 opieka	 lokalnego	 przewodnika	 z  perfekcyjną	
znajomością	języka	polskiego.	
D�zień�11.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Wylot	na	
Filipiny.	Przylot	 na	wyspę	Cebu,	 transfer	do	hotelu.	
Nocleg.

D�zień� 12.	 Wczesne	 śniadanie.	 Transfer	 do	 portu	
morskiego	w Cebu	i przeprawa	wodolotem	na	jedną	
z  najmniejszych	 wysp	 Filipin	 -	 Bohol.	 Rozpoczęcie	
wycieczki	 dookoła	 wysepki.	 Zwiedzanie	 sławnych	
Wzgórz	 Czekoladowych	 sprawiających	 wrażenie	
kropli	 zastygłej	 czekolady,	 podglądanie	 tarsjerów	 -	
małpek	mniejszych	od	pięści	człowieka,	obserwowa-
nie	walki	kogutów.	Wizyta	w XVI	wiecznym	kościele	
wzniesionym	 przez	 Jezuitów.	 Zwiedzanie	 historycz-
nego	 miejsca,	 gdzie	 Hiszpanie	 zawarli	 umowę	 po-
kojową	 (podpisaną	 krwią!)	 z  miejscowym	 wodzem	
Sikatuna.	Doświadczymy	także	jak	Filipińczycy	sadzą	
ryż.	Spływ	 rzeką	Loboc	połączony	z kosztowaniem	
lokalnych	specjałów.	Następnie	przesiadka	na	wodo-
lot	i wieczorny	powrót	na	wyspę	Cebu.	Nocleg.

D�zień� 13.	 Po	 śniadaniu	 wykwaterowanie	 i  transfer	
na	lotnisko.	Wylot	do	Puerto	Princesa,	stolicy	wyspy	
Palawan.	Ta	górzysta	pokryta	dżunglą	wyspa	słynie	
z pięknych	plaż,	bogatego	ekosystemu	oraz	znakomi-
tych	warunków	do	nurkowania.	Po	przylocie	przejazd	
na	północ	do	miejscowości	Sabang.	Zakwaterowanie	
w resorcie	strategicznie	położonym	w pobliżu	Parku	
Narodowego	Podziemnej	Rzeki	Puerto	Princesa.	Po	
południu	 wycieczka	 łódkami	 wśród	 wiecznie	 zielo-
nych	 lasów	namorzynowych.	Zapoznanie	się	z florą	
strefy	międzyzwrotnikowej.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień� 14.	 Po	 śniadaniu,	 rozpoczęcie	 ekscytującej	
przygody	-	eksploracja	jednego	z „7	nowych	Cudów	
Świata	Natury”,	słynnej	Podziemnej	Rzeki	Puert	Prin-
cesa.	 Podążanie	 szlakiem	 dzikich	małp,	 szansa	 na	
spotkanie	m.in.	 dużych	 jaszczurek	Monitor	 Lizards.	
Przesiadka	na	łódki,	zwiedzanie	podziemnych	jaskiń	
i  podziwianie	 niesamowitych	 kształtów	 stalaktytów	
wyrzeźbionych	 przez	 biegnącą	 8,2	 kilometra	 pod	
ziemią	rzekę.	Powrót	do	Sabang,	lunch	w lokalnej	re-
stauracji	przy	plaży.	Po	południu	wyjazd	do	El	Nido	
-	małego	miasteczka	 na	 północnym	 krańcu	wyspy,	
leżącego	bezpośrednio	przy	Archipelagu	Bacuit	(set-
ki	malutkich,	dziewiczych	wysepek	z urokliwymi	pla-

żami).	Podróż	przez	górskie	wioski	i ryżowe	plantacje.	
Zakwaterowanie	w bungalowach	w filipińskim	stylu.	
Nocleg.	

D�zień�15.	Po	śniadaniu,	przeprawa	motorową	 łodzią	
(chętni	mogą	nawet	 przepłynąć	 kajakiem)	 na	pobli-
ską	 wyspę	 Cadlao.	 Wędrówka	 przez	 rajskie	 tereny	
należące	do	archipelagu	Bacuit.	Szlak	wiedzie	przez	
gesty	las,	spacer	wzdłuż	namorzynowego	wybrzeża,	
relaks	w cieniu	przybrzeżnych	 jaskiń.	Piknik	na	wy-
spie.	Powrót	na	nocleg	do	El	Nido.	

D�zień�16.�Śniadanie	w hotelu.	Wykwaterowanie	i po-
wrót	 do	 Puerto	 Princesa.	 Transfer	 na	 lotnisko,	 po-
południowy	wylot	do	stolicy	Filipin	 -	Manili.	Zakwa-
terowanie	 w  hotelu.	 Pożegnalna	 kolacja	 w  lokalnej,	
filipińskiej	restauracji.	Nocleg.

D�zień� 17.	 Ostatnie	 chwile	 na	 Filipinach.	 Transfer	 na	
lotnisko,	wylot	do	Europy.

D�zień�18.	Przylot	do	jednego	z portów	tranzytowych,	
przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	lotni-
sku	Okęcie	w Warszawie.

PAPUA�NOWA�GWiNeA + opcja Filipiny

TERMINY:
02.03 - 13.03/19.03.2015
10.08 - 21.08/27.08.2015*
05.10 - 16.10/22.10.2015
*wysoki sezon - Mount Hagen Festiwal, program dłuży 
o jeden dzień. Dopłata 950 pln + 1450 USD

CENA: 
12 500�PLN�+�3540�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 12 500 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 3540 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet na trasie Warszawa - Port Moresby - Mt 

Hagen - Wewak - Madang - Port Moresby - 
Warszawa

-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem, jeepami, 
przeprawa papuaską dłubanką po rzece Sepik, 
wyprawa łodzią na Karkar

-  zakwaterowanie: w miastach hotele 3***; w inte-
riorze guest houses (pokoje 2os. z łazienkami); 
nad Sepikiem - tradycyjna papuaska chata;

-  wyżywienie: dwa posiłki dziennie na całej trasie 
(wszystkie śniadania oraz lunch lub kolacja)

- opieka pilota - przewodnika
- opłaty za miejscowych przewodników,
- opłaty za wizę do Papui Nowej Gwinei
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- opłaty lotniskowe: 50 USD
- bilety wstępu: 110 USD
- napiwki: około 60 USD
- dopłata do pokoju 1-osobowego: 950 USD

Cena opcji FILIPINY:

2�850�PLN�+1�790�USD

Cena opcji zawiera:
 przelot Port Moresby - Cebu - Puerto Princesa 
- Manila; opiekę lokalnego przewodnika ze znajo-
mością języka polskiego; przejazdy wewnętrzne 
mikrobusem; zakwaterowanie: Cebu hotel 4+****, 
Palawan, Manila - hotele, bungalowy 3*** (pokoje 
2os. z łazienkami); wyżywienie: dwa posiłki dzien-
nie na całej trasie (wszystkie śniadania oraz lunch 
lub kolacja); bilety wstępu zgodnie z programem, 
ubezpieczenie. 
C ena nie zawiera: 
napiwków ok. 40 USD, dopłaty do pokoju 1 os. 
360 USD.
Uwaga: wymagana ochrona antymalaryczna
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Wyprawa połączona z eksploracją jednej z największych 
połaci lasu deszczowego świata, spotkanie z ostatnimi 
wyizolowanymi plemionami naszej planety, nocleg w do-
mach na drzewach budowanych nawet kilkanaście me-
trów nad ziemią, poznanie codziennego życia w dżungli, 
polowanie na dziki, kąpiele w  rzekach zamieszkanych 
przez najrozmaitsze wodne stwory, spływ łodziami przez 
najdziksze partie Papui, animistyczne wierzenia, niezwy-
kłe rytuały, podróż w czasie do epoki kamienia łupanego.

D�zień�1. Zbiórka	na	lotnisku	w Warszawie	w hali	odlo-
tów.	Przelot	do	Dżakarty	przez	 jeden	z portów	 lotni-
czych	w Europie	i w Azji.	

D�zień�2.�Przylot	do	Dżakarty	–	stolicy	Indonezji.	Trans-
fer	z  lotniska	do	hotelu.	Czas	na	odpoczynek	po	po-
dróży.	 Kolacja	 w  lokalnej	 restauracji.	 Dla	 chętnych	
korzystanie	 z  uroków	 nocnego	 życia	 indonezyjskiej	
stolicy.	Nocleg	w Dżakarcie.

D�zień�3. Po	śniadaniu	półdniowe	zwiedzanie	stolicy - 
Muzeum Narodowe	z cennymi	zbiorami	etnograficz-
nymi,	największy	meczet	Azji	południowo-wschodniej,	
katedra katolicka.	W drodze	do	placu Fatahilla	(sta-
rówki	starej	stolicy)	zatrzymamy	się	w pobliżu	Merde-
ka Square,	na	którym	widnieje	pomnik	niepodległości	
-	 słynny	Monas.	Na	placu	 Fatahilla	wizyta	w  słynnej	
cafe Batavia,	 gdzie	 dla	 koneserów	 kawy	 pierwsza	
okazja	 do	 wypróbowania	 najdroższej	 kawy	 świata	 -	
Luwak,	dla	głodnych	czas	na	lunch	a dla	spragnionych	
wrażeń	wizyta	w Muzeum	Starej	Jakarty,	gdzie	dawniej	
mieścił	się	dom	gubernatora	oraz	Muzeum Marione-
tek.	Wizyta	w starym	porcie	Sunda Kelapa,	począt-
ku	państwowości	indonezyjskiej	gdzie	czas	cofnął	się	
do	epoki	żaglowców.	Po	południu	transfer	na	lotnisko	
i przelot	do	Jayapury.

D�zień�4. Wcześnie	rano	lądowanie	w Jayapurze	-	sto-
licy	 Papui	 Zachodniej	 i  jedynym	 dużym	 mieście	 po	
indonezyjskiej	stronie	wyspy.	Odebranie	niezbędnych	

pozwoleń	na	podróż	w głąb	wyspy	i przesiadka	na	ko-
lejny	samolot	do	Dekai.	Około	godzinny	przelot	nad	la-
sem	deszczowym.	Lądowanie	w Dekai	-	niegdyś	małej	
miejscowości	misyjnej	z niewielkim	lądowiskiem,	dziś	
będącej	 rozrastającym	 się	 miasteczkiem	 z  siedzibą	
władz	 nowo	 powstałej,	 papuaskiej	 prowincji.	 Lunch	
i  wyprawa	 na	 lokalne	 targowisko	 w  celu	 zakupienia	
zapasów	na	wyprawę.	To	będzie	ostatnia	okazja,	żeby	
zaopatrzyć	się,	we	wszystko	co	potrzebne	będzie	na	
najbliższe	dwa	 tygodnie!	Wieczorem	kolacja	w  lokal-
nym	warungu.	Nocleg	w prostym	hotelu	rządowym.

D�zień�5.	Rano	przejazd	samochodem	do	rzeki	Brazza.	
Przesiadka	na	 łódź	motorową	 i wyprawa	w dół	 rzeki	
aż	do	rzeki	Siretsj.	Lunch	na	brzegu	rzeki.	Po	posiłku	
kontynuacja	spływu	w górę	rzeki	Siretsj.	Trasa	wiedzie	
w górę	głównego	nurtu	rzeki,	później	w dół	jednej	z jej	
odnóg..	 Dopłynięcie	 do	wioski	Mabul,	 będącej	 bazą	
wypadową	dla	wypraw	eksplorujących	terytoria	Koro-
wajów.	Kolacja	i nocleg	w wiosce.

D�zień� 6-12.� Tygodniowy	 trekking	 przez	 terytoria	 Ko-
rowajów	 i  Kombajów.	 W  zależności	 od	 warunków	
pogodowych	i tempa	marszu	(które	zawsze	dostoso-
wane	jest	do	najwolniejszej	osoby	w grupie)	wyprawa	
odwiedzi	od	pięciu	do	ośmiu	„domów	na	drzewach”.	
W dwóch	z nich	grupa	spędzi	po	dwie	noce,	co	umoż-
liwi	 zbliżenie	się	do	 jej	mieszkańców	 i  lepsze	pozna-
nie	 ich	 codziennego	 życia;	w pozostałych	po	 jednej.	
Dziennie	 wyprawę	 czekać	 będzie	 od	 czterech	 do	
sześciu	godzin	marszu,	co	z uwzględnieniem	licznych	
postojów	 i  „przerw	 fotograficznych”	 niemal	 zawsze	
oznaczać	będzie	pełny	dzień	trekkingu.	Grupie	przez	
cały	 czas	 towarzyszyć	 będą	 tragarze	 oraz	 lokalny	
przewodnik/zwiadowca/myśliwy	wynajęty	z pierwszej	
wioski.	 Podczas	 siedmiu	 dni	w  dżungli	wyprawa	 nie	
tylko	odwiedzi	kilka	odciętych	od	cywilizacji	osad,	ale	
także	doświadczy	piękna	i groźnej	potęgi	jednej	z naj-
dzikszych	połaci	lasu	deszczowego	świata.	Uczestni-
cy	wyprawy	będą	mogli	podziwiać	niezakłóconą	przez	
człowieka	 florę	 i  faunę,	 poznają	 kilka	 podstawowych	
zasad	 radzenia	 sobie	 w  dżungli,	 a  może	 nawet	 uda	
się	 zorganizować	 jakieś	 polowanie?	 Przede	 wszyst-
kim	 jednak	–	wyprawa	spotka	na	 swojej	drodze	nie-
zwykłych	 ludzi	 pochodzących	 z  zupełnie	 odmienne-
go	świata.	Plemiona	Kombajów	i Korowajów	to	jedne	
z najbardziej	wyizolowanych	i najmniej	poznanych	grup	
etnicznych	Melanezji,	 stroniących	nawet	od	misjona-
rzy,	 którzy	 w  ciągu	 ostatnich	 trzech	 dekad	 osiągają	
coraz	większe	sukcesy	chrystianizacyjne	wśród	innych	
plemion.	Korowajowie	i Kombajowie	odwiedzani	są	na	
tyle	rzadko	przez	grupy	białych,	że	trudno	powiedzieć	
kto	będzie	tu	dla	kogo	większą	atrakcją	–	uczestnicy	
wyprawy	dla	Ludzi	Drzew,	czy	odwrotnie.

UWAGA:
Trasa wyprawy nigdy nie jest taka sama i zależy w zde-
cydowanym stopniu od tego, gdzie nasi przewodnicy 
zlokalizowali w  ostatnim czasie domy na drzewach. 
Korowajowie to Nomadzi, przemieszczają się z miejsca 
na miejsce w poszukiwaniu żywności i nowych terenów 
łowieckich. Z tego powodu program może ulegać mo-
dyfikacjom w trakcie realizacji. 
D�zień�13.�Rano,	po	śniadaniu	zapakowanie	się	na	ło-
dzie	 i spływ	w dół	rzeki	do	Senggo.	Zazwyczaj	tego	
dnia	 wszyscy	 mieszkańcy	 wioski	 gromadzą	 się	 na	
brzegu	by	 tłumnie	 i wylewnie	pożegnać	niecodzien-
nych	gości.	Kontynuacja	spływu,	aż	do	rzeki	Siretsj.	
Dalsza	 wyprawa	 pod	 prąd,	 do	 rzeki	 Brazza	 i  z  po-
wrotem	do	Dekai.	 Lunch	po	drodze.	Po	dotarciu	na	
miejsce	przepakowanie	bagaży	na	samochód	i prze-
jazd	do	miasteczka.	Zakwaterowanie	w hotelu,	kolacja	
i nocleg.

D�zień� 14.�W  godzinach	 porannych	 (godzina	 wylotu	
uzależniona	od	warunków	pogodowych!!!)	przelot	do	
Wameny.	 Zakwaterowanie	 w  Baliem	 Pilamo	 Hotel.	
Lunch.	 Odpoczynek	 po	 trudach	 przedzierania	 się	
przez	dżunglę.	Wieczorem	kolacja	i nocleg.

D�zień�15.�Po	śniadaniu	około	godzinny	przejazd	 sa-
mochodem	na	północ	Doliny	Baliem	do	wioski	Jiwi-
ca,	 której	 mieszkańcy	 przechowują	 ponad	 dwustu-
letnią,	 „wędzoną”	 mumię	 założyciela	 wioski.	 Wizyta	
w sąsiedniej	wiosce	Anemoigi,	gdzie	grupa	zje	lunch,	
poczym	będzie	świadkiem	tradycyjnych	tańców	oraz	
inscenizowanej	„bitwy”,	jakie	Dani	urządzają	przy	oka-
zji	większych	ceremonii.	„Bitwa”	kończy	się	rytualnym	
zabiciem	świni,	którą	przyrządza	się	potem	w trady-
cyjny	sposób:	 zapieka	się	 ją	w dole	zasypanym	go-
rącymi	kamieniami.	Późnym	popołudniem	powrót	do	
Wameny,	kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�16. W godzinach	porannych	przelot	do	Jayapu-
ry,	odbiór	z lotniska,	zakwaterowanie	w hotelu	w Sen-
tani.	Wyprawa	łodzią	do	rybackich	plemion	żyjących	
na	wyspie	Asei	na	jeziorze	Sentani.	Lunch	i 	jeśli	czas	
pozwoli	–	wizyta	w ciekawym	muzeum	antropologicz-
nym	ufundowanym	m.in.	ze	zbiorów	Micheala	Rocke-
fellera,	który	zginął	na	Papui	w 1961	roku.	Przejazd	do	
hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień� 17. Śniadanie	 w  hotelu.	 Przelot	 do	 Denpasar.	
Transfer	do	hotelu.	Kolacja	i nocleg	na	Bali.

D�zień� 18. Dzień	wolnego	 do	wykorzystania	we	wła-
snym	 zakresie.	 Zasłużony	 odpoczynek	 po	 ciężkiej	
wyprawie	lub	program	fakultatywny.	Kolacja	i nocleg	
w hotelu.

D�zień�19. Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko	i wylot	do	
Polski.

Dzień�20. Przylot	do	Polski

PAPUA�zACHODNiA�(Indonezja) „Ludzie Drzew” wyprawa do plemienia Korowajów

TERMINY:
09.01 – 28.01.2015 20.10 – 08.11.2015
CENA: 
5�970�PLN�+�5 700�USD�
I rata: 30 % ceny imprezy
II rata: 5 970 PLN + 5 700 USD (minus I rata) na 35 
dni przed terminem wyjazdu

CENA ZAWIERA:
-  przeloty główne Warszawa – Dżakarta, Denpa-

sar - Warszawa
-  przeloty wewnętrzne na trasach: Jakarta-Ma-

kassar, Makassar - Jayapura, Jayapura- Dekai, 
Dekai – Wamena, Wamena- Jayapura, Jayapura 
– Makassar, Makassar – Denpasar

-  wynajęcie dwóch prywatnych łodzi na trasie do 
i z Mabul

-  wynajęcie tragarzy, rangersów, lokalnych prze-
wodników, kucharzy etc. (łącznie ok 30 osób)

-  opiekę polskiego pilota-przewodnika na terenie 
Indonezji

-  zakwaterowanie w hotelu **** (w Jakarcie, na Bali 
oraz w Jayapura), hotelu *** (Wamena) oraz pod 
namiotami w trakcie wyprawy

-  wyżywienie: śniadania, obiady, kolacje na trasie 
trekkingowej i śniadania i obiadokolacje na Bali

-  opłacenie niezbędnych pozwoleń na podróż 
w głąb wyspy

-  wypożyczenie niezbędnego sprzętu biwakowe-
go (namioty, sprzęt do gotowania)

-  sprzęt nawigacji satelitarnej oraz telefon sateli-
tarny

- wszystkie transfery
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- wiza indonezyjska - 25 USD (na lotnisku)
- zwyczajowe napiwk
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Limy	przez	jeden	z europejskich	portów	lot-
niczych.	Przylot	 do	 stolicy	Peru.	 Transfer	 do	 hotelu.	
Nocleg

D�zień�2.	Wylot	do	Iquitos.	Transfer	do	hotelu	Marañon,	
aklimatyzacja	 do	 tropikalnego	 klimatu.	 Wieczorem	
zwiedzanie	nabrzeżnej	części	miasta,	 tzw.	Malecon,	
która	 tętni	 życiem	mieszkańców	 Iquitos	do	późnych	
godzin	 nocnych.	Można	 zobaczyć	 tu	 teatry	 uliczne,	
Indian	sprzedających	rękodzieło,	miejscową	bohemę,	
a wszystko	to	z widokiem	na	rozlewiska	rzeki	Nanay.	
Nocleg

D�zień�3.	Dalszy	ciąg	aklimatyzacji	do	tropikalnego	kli-
matu,	zwiedzanie	miasta,	a przede	wszystkim	starej	
dzielnicy	miasta	Belem,	której	znaczna	część	to	targ,	
na	którym	można	kupić	chyba	wszystkie	owoce,	ryby	
i  przyprawy	 Amazonii.	 Belem,	 to	 jakby	 spektakl	 te-
atralny	na	ulicy	z czasów	średniowiecza	rozgrywają-
cy	się	na	naszych	oczach.	Na	targu	zrobimy	zakupy	
potrzebne	 na	wyjazd	w  teren:	 hamaki,	 prezenty	 dla	
Indian	itp.	Nocleg.

D�zień� 4.	 Przygotowanie	 do	 wyjazdu	 do	 Amazonii.	
Zwiedzanie	 portu	 rzecznego,	 z  którego	 wypływają	
statki	w różne	obszary	Amazonii.	Wieczorem	wypły-
nięcie	statkiem	rzecznym	(lanchą)	do	Pevas.	Lancha	
to	podstawowy	i masowy	środek	transportu	ludzi	i to-
warów	w Amazonii,	 na	którym	się	 śpi	w hamakach,	
posiłki	 przygotowywane	 są	 na	miejscu.	 Jest	 to	 nie-
zwykła	podróż	tak	nocą	(kontemplacyjna)	jak	i w dzień	
(niesamowite	 krajobrazy	 tropikalnego	 lasu,	wielkość	
i  meandry	 Amazonki),	 obserwacja	 codziennego	
i prawdziwego	życia	mieszkańców	Amazonii	w czasie	
podróży	na	statku	i wzdłuż	brzegów	Amazonki.	Noc-
leg	na	statku	w hamaku.

D�zień� 5.	 Przypłynięcie	 do	 Pevas	 przed	 południem.	
Transfer	 do	 osady	 Indian	 Bora,	 do	 cha-

ty	 komunalnej,	 tzw.	maloki,	w  której	 grupa	będzie	
mieszkała	 przez	 cały	 pobyt.	 Rozwieszenie	 hama-
ków	i moskitier,	przygotowanie	posiłku.	Zwiedzanie	
osady	 Bora	 i  okolic	 Pevas.	 Wieczorem	 ustalenie	
programu	 pobytu	 u  Indian.	 Jest	 to	 bardzo	ważne	
z uwagi	na	fakt,	że	odbywa	się	według	tradycyjnie	
indiańskiego	rytuału	spotkania	z obcymi,	w czasie	
którego	 strony	 nawzajem	 informują	 się	 o  swoich	
wzajemnych	potrzebach	i możliwościach	realizacji.	
Przekazanie	prezentów.	Tej	wymianie	informacji	to-
warzyszy	żucie	koki,	ampiri	i palenie	tytoniu.

D�zień� 6.	 Poranny	 posiłek	 przygotowany	 przez	 In-
dian.	Wyjście	do	dżungli	 i do	indiańskich	ogrodów	
z miejscowymi	przewodnikami,	 zrywanie	 liści	 koki	
lub	 miejscowych	 owoców,	 np.	 bananów,	 anana-
sów,	 orzechów	 palmowych.	 Powrót	 do	 osady.	
Obiad	przygotowany	przez	 Indian	 lub	w miastecz-
ku	w  Pevas.	 Uczestnictwo	w  przygotowaniu	 koki,	
odwiedzenie	 kilku	 chat	Bora.	Wieczorne	 rozmowy	
z Indianami.

D�zień� 7.	 Życie	 codzienne	 w  osadzie,	 odwiedze-
nie	 kolejnych	 chat	 Bora.	 Indywidualne	 wędrówki	
uczestników	 wyprawy	 po	 okolicy.	 Przygotowania	
Bora	do	pokazu	i pokaz	tradycyjnych	tańców	i ob-
rzędów,	tradycyjnego	rzemiosła	oraz	różnych	spo-
sobów	przygotowywania	 pożywienia.	Obiad	przy-
gotowany	przez	Indian	lub	w miasteczku	w Pevas.	
Wieczorem	ponownie	obrzędowe	spożywania	koki,	
ampiri	i tytoniu,	rozmowy	przy	ognisku	z Indianami.

D�zień�8.	Wypłynięcie	do	osady	 Indian	Yagua	 i po-
kaz	 tradycyjnych	 tańców	 i  obrzędów,	pokaz	przy-
gotowania	tradycyjnego	rzemiosła	i przygotowania	
pożywienia.	 Bardzo	 bogaty	 program	 ukazujący	
sugestywnie	odmienność	 kulturową	Yagua	w  sto-
sunku	do	Bora;	to	dwie	radykalnie	odmienne	kultury	
tubylcze,	na	podstawie	których	możemy	zobaczyć,	

jak	wielkie	 są	 różnice	w sposobie	 funkcjonowania	
Indian	w  jednorodnym	 środowisku	 przyrodniczym	
jakim	jest	Amazonia.	Wypłynięcie	w górę	rzeki	Am-
piyacu	do	drugiej,	bardziej	tradycyjnej	osady	Indian	
Bora,	wyjście	do	ogrodów	i do	dżungli.

D�zień�9.	Wyprawa	do	dżungli	 na	 noc	 z  Indianami,	
przygotowanie	obozu,	nocleg	w dżungli	z  Indiana-
mi.

D�zień�10.	Powrót	z dżungli	i wypłynięcie	łodzią	rzeką	
Amazonką	do	osady	Izraelitów,	którzy	żyją	z uprawy	
ziemi	 i  hodowli.	 Izraelici	 sposobem	swojego	 życia	
nawiązują	do	starotestamentowych	wzorców	 i  za-
sad	organizacji	życia	społecznego.	W amazońskim	
krajobrazie	 kulturowym	 tworzą	 zwarta	 diasporę,	
która	wyróżnia	się	odmienną	kulturą.	Przygotowa-
nie	do	powrotu,	pożegnanie	z Indianami.

D�zień�11.	 Powrót	 statkiem	do	 Iquitos.	Podróż	 roz-
poczyna	się	 rano,	cały	dzień	płyniemy	Amazonką,	
posiłki	na	statku.	Nocleg.

D�zień� 12.� Docieramy	 do	 Iquitos	 około	 6	 godziny.	
Indywidualne	zwiedzanie	miasta,	zakupy	rękodzie-
ła	 indiańskiego	 na	 targu	 w  Iquitos,	 uczestnictwo	
w  jednej	 z  dyskotek	 w  dzielnicy	 nocnych	 klubów	
i dyskotek	przy	muzyce	peruwiańskiej	na	żywo.

D�zień�13.	Wylot	z Iquitos	do	Limy.	Po	południu	zwie-
dzanie	miasta,	w zależności	od	możliwości	czaso-
wych:	dzielnica	chińska	blisko	Plaza	de	Armas	lub	
plaża	w Miraflores.

D�zień�14.	Lima,	dalsze	zwiedzanie	miasta,	kolekcja	
złota	 Inków	 z  kolekcji	 Banco	 Central	 de	 Reserva.	
Opcjonalnie:	 wycieczka	 autobusem	 na	 wzgórze	
San	 Cristobal,	 z  którego	 rozciąga	 się	 panorama	
na	8-milionowa	Limę	 lub	do	Parque	de	 los	Aguas	
w  dzielnicy	 Miraflores	 z  kilkunastoma	 fontannami	
o  różnej	 wielkości	 i  różnych	 kształtów	 w  otocze-
niu	 palm,	 w  których	 woda	 tryska	 przy	 akompa-
niamencie	muzyki	 klasycznej	 lub	 rokowej	 tworząc	
widowisko	o charakterze	baletu.	Przygotowanie	do	
wyjazdu.	Wieczorem	wylot	do	Polski	z międzylądo-
waniem	w jednym	z europejskich	portów	lotniczych.	

D�zień�15.	Przylot	do	Warszawy.

TERMINY:

CENA: 
7�490�PLN�+�970�USD
I rata: 800 PLN zaliczka płatna przy zapisie
II rata: 7 490 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 970 USD uczestnik zabiera ze sobą w po-
dróż

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie: Warszawa-Lima-Warszawa, 

Lima - Iquitos - Lima
-  transport miejski w Iquitos i Limie, statek Iquitos - 

Pevas - Iquitos
-  noclegi: Lima Hotel Espana, Iquitos Hotel Mara-

non ; podczas rejsu Iquitos-Pevas-Iquitos noclegi 
na statku w hamakach; w Amazonii w domu 
wspólnotowym - tzw. maloce w hamakach

-  wyżywienie: śniadanie na całej trasie, podczas 
pobytu w Amazonii 3 posiłki dziennie (śniadania 
przygotowywane samodzielnie, obiad, kolacja 
przygotowywane przez Indian lub w barze na 
miejscowym targu w Pevas)

-  opieka przewodników indiańskich, tłumaczy
-  opieka polskiego pilota-przewodnika na całej 

trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  kosztu pozostałego wyżywienia w Limie i Iquitos

Grupa�maksymalnie�9�osób

15.03 - 29.03.2015 22.11 - 06.12.2015

PeRU�-�AmAzONiA�wyprawa do indiańskiego plemienia Bora i Yagua
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Limy	przez	 jeden	 z portów	europejskich.	Przylot	 do	
stolicy	Peru,	transfer	do	hotelu,	zakwaterowanie.	Ko-
lacja	i nocleg.

D�zień�2.	Wycieczka	do	Pachacamac	-	miejsca,	w któ-
rym	 przed	 wiekami	 Inkowie	 oddawali	 cześć	 słońcu	
i  ziemi.	Miejsce	 zachwycające	 swoją	magią	 i  tajem-
nicą,	którą	czujemy	zwiedzając	ruiny	świątyń	słońca	
i ziemi.	Powrót	do	Limy.	Zwiedzanie	starej,	kolonialnej	
części	miasta,	założonego	w 1535	roku	przez	samego	
Francisca	 Pizarro.	 Spacer	 po	 najważniejszym	 placu	
Limy	 -	Plaza	de	Armas,	wzdłuż	Pałacu	Rządowego,	
Katedry	i siedziby	arcybiskupiej.	Kolacja	i nocleg	w Li-
mie.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wylot	do	Cusco.	Czas	wolny	na	

aklimatyzację.	 Obiad.	 Zwiedzanie	miasta	 potomków	
Inków,	posługujących	się	 językiem	keczua:	Plaza	de	
Armas,	Katedra	z 1559	roku	oraz	pobliskich	ruin	za-
bytkowych	 budowli	 (Sacsayhuaman,	 Kenko,	 Puca-
-Pucara,	Tambomachay).	Nocleg	w Cusco.

D�zień� 4.	 Wycieczka	 do	 wymarzonego	 i  najsłynniej-
szego	 na	 kontynencie	 zaginionego	miasta	 -	 Machu	
Picchu.	Twierdza	została	odkryta	dopiero	w 1911	roku	
przez	 amerykańskiego	 historyka.	 To	 niesamowite	
dzieło	rąk	ludzkich	zadziwia	doskonałością	kamieniar-
ki	i bogactwem	dekoracji.	Sesja	zdjęciowa	na	tle	ruin	
Świątyni	Trzech	Okien,	Słonecznego	Obserwatorium	
i  malowniczych	 tarasów.	 Obiad	 w  Aquas	 Calientes.	
Powrót	do	Cusco.	Nocleg.

D�zień�5.	Wycieczka	do	Świętej	Doliny	Inków.	Po	dro-
dze	 do	 Pisac	 widoki	 na	 malownicze	 terasy,	 dojazd	
do	Pisac,	spacer	na	indiańskim	rynku	przepełnionym	
kramami	ze	swetrami,	tkaninami	i pamiątkami.	Obiad	
w Yucay.	Oglądanie	ruin	twierdzy	Ollantaytambo.	Po-
wrót	do	Cusco	na	nocleg.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko.	Wylot	do	
Limy,	przylot.	Wycieczka	do	Muzeum	Larco	Herrera,	
którego	 budynek	 pochodzi	 z  czasów	 kolonialnych	
i jest	otoczony	pięknymi	ogrodami.	W muzeum	znaj-
dziemy	bogatą	kolekcję	wyrobów	ze	złota,	ceramikę	
oraz	 przepiękne	 materiały	 z  czasów	 preinkaskich.	
Obiad.	 Późnym	 popołudniem	 transfer	 na	 lotnisko.	
Wylot	do	Santiago	de	Chile.	Przylot.	Transfer	do	ho-
telu.	Nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Santiago	de	Chile:	
wzgórze	San	Cristobal	 -	stąd	 rozpościera	się	wspa-
niały	widok	na	miasto	i okolicę,	znanego	z ataku	lotni-
czego	na	prezydenta	Salvadore	Allende	Palacio	de	la	
Moneda,	dzielnica	rządowa,	katedra.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�8.	Przejazd	do	Vina	del	Mar	największego	kuror-
tu	w Chile.	Po	obiedzie	 zwiedzanie	kurortu,	okolicz-
nych	plaż,	portowego	miasta	Valparaiso.	Wjazd	starą,	
niemiłosiernie	skrzypiącą	kolejką	zębatą	na	punkt	wi-
dokowy.	Powrót	do	Santiago	na	nocleg.

D�zień�9.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Przelot	do	
Buenos	Aires.	Po	przylocie	zwiedzanie	boskiego	Bu-
enos	Aires:	Plaza	de	Mayo,	katedra,	barwna	dzielnica	
La	Boca,	w której	narodziło	się	tango,	cmentarz	Reco-
leta,	gdzie	znajduje	się	między	innymi	grób	charyzma-
tycznej	Evity.	Wieczorem	-	fakultatywnie	-	możliwość	
podziwiania	gibkich	ciał	tancerek	i przystojnych	tan-
cerzy	oraz	pójścia	w tango	przy	upojnej	muzyce	(ok.	
80	USD).	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	czas	wolny	na	spacery	i samo-
dzielne	podglądanie	uroków	Buenos	Aires.	Kontem-
placja	urody	miasta	i jego	mieszkańców	przy	kawiar-

nianym	stoliku.	Zakupy,	przechadzki	lub	fakultatywnie	
wycieczka	promem	do	Colonii	w Urugwaju	-	niezwy-
kle	urokliwego	miasteczka	o kolonialnej	architekturze	
(wpisana	na	listę	dziedzictwa	UNESCO),	zwiedzanie	
kościoła,	przechadzki	brukowanymi	uliczkami,	czas	
na	wypicie	kufla	dobrze	schłodzonego	piwa	 i chło-
nięcie	 zaczarowanej	 atmosfery	 miasteczka,	 lub	
wycieczka	 do	 delty	 Parany	 (meandry	 rzeki	 Parana	
w zbliżeniu).	Nocleg	w Buenos	Aires.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	przejazd	na	lotnisko.	Przelot	
z Buenos	Aires	do	 Iguacu.	Przylot.	Podziwianie	ar-
gentyńskiej	strony	wodospadów,	w tym	największe-
go	z nich	-	Garganta	del	Diablo,	spacer	po	dżungli.	
Fakultatywnie	 rejs	 stateczkiem	 prawie	 pod	 samą	
gardziel	wodospadu	(70	USD).	Pozostali	mogą	w tym	
czasie	spróbować	wypatrzyć	w gęstwinie	roślinności	
papugę,	 tukana	 lub	 też	 niezwykle	 sympatycznego	
ostronosa.	 Powrót	 na	 stronę	 brazylijską,	 przejazd	
do	 hotelu	 na	 nocleg	do	 Iguacu.	Dla	 chętnych	 -	 fa-
kultatywnie	 -	 możliwość	 skosztowania	 pożywnego	
churrasco	-	grillowanej	wołowiny	spożywanej	zwykle	
z dużą	ilością	czerwonego	wina	i koniecznie	z muzy-
ką	w  tle	 i  przyglądanie	 się	popisom	 tanecznym	ar-
tystów	z całej	Ameryki	Łacińskiej	(70	USD).	Nocleg.

D�zień�12.	Kolejne	spotkanie	z wielką	i dziką	przyrodą.	
Ciąg	dalszy	zachwytów	nad	dziełem	Matki	Natury	-	
oglądanie	wodospadów	po	stronie	brazylijskiej.	Fa-
kultatywnie	przelot	helikopterem	nad	wodospadem	
(110	USD).	Powrót	do	hotelu.	Nocleg

D�zień�13.�Przejazd	na	lotnisko.	Przelot	do	Rio	de	Ja-
neiro	 -	miasta	znanego	ze	swej	urody	 i prawie	nie-
ustającej	 fiesty.	Przylot.	Wjazd	na	punkt	widokowy	
na	709	m	n.p.m.,	skąd	30-metrowy	posąg	Chrystusa	
Zbawiciela	otwiera	ramiona	w opiekuńczym	geście.	
Następnie	wizyta	w Ogrodzie	Botanicznym.	Po	krót-
kim	 odpoczynku	wyjście	 na	 słynną	 plażę	 Copaca-
bana.	 Czas	 wolny	 na	 spacery,	 zdjęcia	 czy	 kąpiel.	
Wieczorem	fakultatywnie	możliwość	wyjścia	do	naj-
lepszego	w Brazylii	teatru	tańca	-	wieczór	w rytmie	
samby	(ok.	140	USD	z kolacją).	Nocleg	w Rio.

D�zień� 14.	 Ciąg	 dalszy	 zwiedzania	 Rio:	 wjazd	 na	
Głowę	Cukru	 (396	m	n.p.m.),	sesja	zdjęciowa	z Rio	
i Zatoką	Guanabara	w tle.	Spacer	po	centrum,	zwie-
dzanie	 katedry	 i  sambodromu	 -	 gdzie	 tańczy	 słyn-
ny	karnawałowy	korowód,	 stadion	Maracana	 (z	 ze-
wnątrz).	Nocleg	w Rio.

D�zień�15.	Odpoczynek	na	słynnej	plaży	Copacabana,	
plażowanie	 i  sporty	 wodne,	 późnym	 popołudniem	
powrót	 do	 hotelu	 po	 bagaż,	 przejazd	 na	 lotnisko.	
Wylot	do	Europy.

D�zień�16.	Przylot	do	Warszawy.

PeRU�-�CHiLe�-�ARGeNTYNA�-�BRAzYLiA

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 1 170 PLN + 370 USD
** termin dla singli

CENA: 
11�500�PLN�+�2�640�USD�
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie 
II rata: 11 500 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) 
III rata: 2 640 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa - Lima - Cusco - Lima - San-

tiago de Chile - Buenos Aires - Iguacu - Rio de 
Janeiro - Warszawa

- zakwaterowanie hotele 3*-4* pokoje dwuosobowe 
-  wyżywienie: 2 posiłki w Peru i Chile, śniadania na 

pozostałej trasie 
- transport: mikrobus, prom, samolot 
- przewodnicy lokalni
- opiekę polskiego pilota na całej trasie 
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu 280 USD 
- opłaty lotniskowe 60 USD
- zwyczajowe napiwki 70 USD  
- dopłata do pokoju 1-osobowego 750 USD 

27.12 - 11.01.2015 *
17.01 - 01.02.2015 *
14.02 - 1.03.2015*      
21.04 - 06.05.2015

8.08 - 23.08.2015*      
14.10 - 29.10.2015 **
7.11 - 22.11.2015  
26.12 - 10.01.2016*

Lima - Pachacamac - Cusco - Macchu Picchu - Lima - Santiago de Chile - Vina del Mar - Valparaiso - 
Buenos Aires - Foz do Iguacu - Rio de Janeiro
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	do	Limy	przez	Amsterdam	lub	Paryż.	Przy-
lot	do	stolicy	Peru,	powitanie	na	lotnisku,	transfer	
do	hotelu,	po	drodze	objaśnienie	podstawowych	
paradygmatów	 kultury	 andyjskiej,	 które	 umożli-
wiają	prawidłowe	zrozumienie	fascynującej	historii	
i obecnych	realiów	Peru.	Zakwaterowanie.	Zapo-
znanie	z owocami	tropikalnymi	na	spotkaniu	po-
witalnym,	toast	z narodowym	pisco	sour,	nocleg.

D�zień� 2.	 Przejście	 do	 starej,	 kolonialnej	 czę-
ści	miasta,	założonego	w 1535  r.	przez	samego	
Francisca	 Pizarro.	 Spacer	 po	 najważniejszym	
placu	 Limy,	 Plaza	 de	 Armas,	 wzdłuż	 Pałacu	
Rządowego,	 Katedry	 i  siedziby	 arcybiskupiej.	
Podziwianie	 bogatych	 zbiorów	 Muzeum	 Złota,	
próba	 zrozumienia	 wizji	 świata	 przedinkaskiej	
i  inkaskiej	cywilizacji	na	bazie	obejrzenia	ekspo-
natów	 z  wyjaśnieniami	 przewodnika.	 Ekspono-
wane	przedmioty	oprócz	ich	treści	semiotycznej	
interpretacji	budzą	niekłamany	zachwyt	nad	wy-
czuciem	piękna	i  jubilerskiego	kunsztu	mistrzów	
rzemieślników.	Obiad	i nocleg.

D�zień�3.	Godz.	03:30	rano	wyjazd	autokarem	do	

Paracas,	 najciekawszego	 na	wybrzeżu	Peru	 re-
zerwatu	ptactwa	i zwierząt	morskich.	Obcowanie	
z nieskażoną	przyrodą:	obserwacja	kormoranów,	
głuptaków,	 pelikanów,	 flamingów	 i  pingwinów	
Humboldta.	Wycieczka	łodzią	na	Islas	Ballestas,	
wysepki,	 będące	 siedzibą	 licznych	 kolonii	 lwów	
morskich.	Przejazd	do	Ica	-	krótki	postój	w Oazie	
Huacachina.	Przejazd	do	Nazca.	Po	drodze	po-
stój	w Mirador	-	wieża	widokowa	(pierwszy	kon-
takt	z  liniami	Nazca	-	figury	 ręka	 i drzewo).	Ob-
serwacja	tajemniczych	linii	wyrytych	na	rozległym	
obszarze	kamienistej	pustyni	ze	specjalnej	wieży	
widokowej	lub	fakultatywnie	przelot	awionetkami	
nad	płaskowyżem	Nazca	 (lot	 odbywa	się	w  za-
leżności	od	warunków	pogodowych).	Zakwatero-
wanie.	Kolacja.	Krótka	sesja	przygotowawcza	na	
podróż	do	pierwszego	miasta	andyjskiego:	Biała	
Arequipa	.	Nocleg.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	przejazd	malowniczą	trasą	
wzdłuż	 wybrzeża	 Pacyfiku	 do	 Arequipy.	 Obiad	
nad	 oceanem,	 zwiedzanie	 ruin	 dawnego	 portu	
inkaskiego	(Puerto	Inca)	.	Zakwaterowanie	po	tru-
dach	podróży	i nocleg.

D�zień�5.�Zwiedzanie	białego	miasta	Kordylierów	
-	 Arequipa.	 Zwiedzanie	 zabytkowego	 centrum,	
m.in.	 klasztoru	 Św.	 Katarzyny,	 sesja	 zdjęciowa	
na	tle	kolonialnej	architektury.	Obiad.	Wieczorna	
sesja	przygotowawcza	na	wyprawę	do	Canionu	
Colca.	Nocleg.	

D�zień�6.	Przejazd	do	najgłębszego	kanionu	świa-
ta	-	Colca.	Ten	dziw	natury	wyrzeźbiła	rzeka	Rio	
Majes	 na	 głębokość	 3400	 m.	 Kolacja	 i  nocleg	
w Yanque	lub	w Chivay.

D�zień�7.	Dalszy	ciąg	eksploracji	Kanionu	Colca	-	
obserwacja	nisko,	prawie	nad	głową	szybujących	
kondorów.	Przyjazd	do	Puno	leżącego	na	brzegu	
jeziora	Titicaca	w godzinach	wieczornych.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 8.� Po	 śniadaniu	 wycieczka	 łodzią	 na	 za-
mieszkałe	przez	 Indian	z plemienia	Uru	 „pływa-
jące	wyspy”	Uros.	Obchód	wysepek	po	niepew-
nym,	 uginającym	 się	 gruncie..	 Konieczna	 seria	
zdjęć	 na	 tle	 trzcinowych	 chatynek	 i  ich	 miesz-
kańców.	 Wyjazd	 do	 Boliwii	 przez	 Copacabana	
i wizyta	w miejscu	 kultu	 i  pielgrzymek	Kościele	
Maryjnym.	 Obiad.	 Dojazd	 do	 La	 Paz	 -	 jednego	
z najwyżej	położonych	miast	świata.	Zakwatero-
wanie.	Nocleg

D�zień� 9.	 Intensywne	 zwiedzanie	 założonej	
w 1548  r.	położonej	w dolinie	na	wys.	ok.	4000	
m.	n.p.m.	stolicy	-	La	Paz.	Łowcy	pamiątek	i wy-
robów	będą	mogli	zdobyć	do	swoich	kolekcji	ko-
lejne	makatki,	poncha,	 torby,	wisiorki	wykonane	
przez	Indian	Keczua.	Sesja	zdjęciowa	w malow-
niczej	 scenerii	 targowisk	 i  dam	 w  melonikach.	
Ucieczka	od	gwaru	miejskiego	do	Doliny	Księży-
cowej	(Valle	de	la	Luna),	gdzie	na	skutek	erozji	po-
wstały	niesamowite	 labirynty	wąwozów	i pinakli.	
Obiad.	Powrót	do	hotelu	i nocleg.

D�zień� 10.�Wyjazd	 do	 Puno,	 wizyta	 na	 ruinach	
Tiawanaku.	Przekroczenie	granicy	peruwiańsko	-	
boliwijskiej	w Desaguadero.	Po	drodze	zwiedzimy	
kościół	w Pomata	 i świątynię	płodności	w Chu-
quito.	Dojazd	do	Puno,	zakwaterowanie.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	wyjazd	w kierunku	starej	
stolicy	imperium	Inków	-	Cusco.	Po	drodze	zwie-
dzanie	nekropolii	 i  centrum	ceremonialnego	Sil-
lustani.	Obiad	 typu	bufet	w Sicuani.	Zwiedzanie	
kompleksu	archeologicznego	w Raqchi	ze	świą-
tynią	poświęconą	Wiracocha.	Zwiedzanie	Anda-
huaylillas	 -	 przepięknego	 kolonialnego	 kościoła	
zwanego	Kaplicą	Sykstyńską.	Dojazd	do	Cusco.	
Zakwaterowanie	i nocleg.

D�zień� 12.�Całodniowa	wycieczka	 z  obiadem	 do	
Św.	Doliny	Inków.	Po	drodze	do	Pisac	widoki	na	
malownicze	tarasy,	zwiedzanie	ruin	Pisac,	spacer	
na	 indiańskim	 rynku	przepełnionym	kramami	ze	
swetrami,	 tkaninami	 i  pamiątkami.	Obiad.	 Zwie-
dzanie	 pozostałości	 kompleksowego	 obiektu	
Ollantaytambo.	Sesja	przygotowawcza	do	zwie-
dzania	Machu	Picchu.	Nocleg	w Cusco	lub	Uru-
bamba.

D�zień�13.	Wycieczka	do	wymarzonego	i najsłyn-
niejszego	 na	 kontynencie	 zaginionego	 miasta	
-	Machu	 Picchu.	Obiekt	 został	 odkryty	 dopiero	
w  1911	 roku	 przez	 amerykańskiego	 historyka.	
To	niesamowite	dzieło	rąk	ludzkich	zadziwia	do-
skonałością	 kamieniarki,	 bogactwem	 dekoracji	
i ciekawa	treścią	semiotyczną,	którą	przewodnik	
podkreśli	 podczas	 wizyty	 o  	 charakterze	 cere-
monialnym.	Sesja	zdjęciowa	na	tle	 ruin	Świątyni	
Trzech	Okien,	Słonecznego	Obserwatorium	i ma-
lowniczych	 tarasów.(	 Dla	 chętnych	 możliwość	
wejścia	 na	 szczyt	 Huayna	 Picchu-	 za	 dodatko-
wą	 opłatą-rezerwacja	 przy	 podpisaniu	 umowy)	

PeRU�-�BOLiWiA�„Na tropach Inków” 



107www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

Obiad,	nocleg	w Cusco.	
D�zień� 14.	 Zwiedzanie	 miasta	 potomków	 Inków,	
posługujących	 się	 językiem	 keczua:	 Plaza	 de	
Armas,	Katedra	z 1559	roku	oraz	pobliskich	ruin	
zabytkowych	 budowli	 (Sacsayhuaman,	 Kenko,	
Puca-Pucara,	Tambomachay).	Obiad	w restaura-
cji.	Nocleg.	

Opcja�dla�osób�lecących�na�Galapagos:
D�zień� 14.� Zwiedzanie	 miasta	 potomków	 Inków,	
posługujących	 się	 językiem	 keczua:	 Plaza	 de	
Armas,	Katedra	z 1559	roku	oraz	pobliskich	ruin	
zabytkowych	 budowli	 (Sacsayhuaman,	 Kenko,	
Puca-Pucara,	 Tambomachay).	 Przelot	 do	 Limy.	
Zakwaterowanie	i kolacja	w hotelu.	

D�zień�15.�Transfer	na	lotnisko,	pożegnalny	obiad.	
Wylot	z Peru

D�zień� 16.� Lądowanie	 w  jednym	 z  europejskich	
portów,	przerwa	tranzytowa	i dalszy	lot	do	War-
szawy.

PRzYKłADOWA� OPCJA� eKWADOR-GALAPA-
GOS�DODATKOWO�PłATNA:
D�zień�15.	Wylot	z Limy	do	Quito.	Transfer	do	ho-
telu,	 odpoczynek,	 spacer	 po	 mieście.	 Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 16.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 Quito:	 Muzeum	
Archeologiczne	 i  Muzeum	 Złota,	 zapoznaniez	
kulturami,	 ktore	 zamieszkiwały	 teren	 obecne-
go	Ekwadoru	kilka	tysięcy	 lat	temu,	podziwianie	
pierwszych	na	świecie	wyrobow	z platyny	(ekwa-
dorska	 kultura	 La	 Tolita	 jako	 pierwsza	 odkryła	
technikę	wytopu	platyny).	Dla	chętnychspacer	na	
targ	wyrobów	 ludowych,	sprawdzian	umiejętno-
ści	targowania	się.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�17.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko,	przelot	
na	wyspę	Baltra	(27	km2)	na	Galapagos.	Zaokrę-
towanie	 na	 jachcie.	 Rejs	 na	 wyspę	 Santa	 Cruz	
(986	 km2).	 Lunch,	 wizyta	 w  Stacji	 Biologicznej	
Karola	Darwina,	obserwacja	gigantycznych	żołwi	
i  procesu	hodowli	 żołwi	 -	gigantow.	Transfer	na	
jacht.	Kolacja	i nocleg	na	jachcie.	Nocny	rejs	na	
kolejną	wyspę.

D�zień� 18-19.	 Raj	 dla	 miłośników	 unikalnej	 flory	
i fauny:	lwy	morskie,	dzikie	osły,	dzikiekoty,	ptaki	
morskie,	flamingi,	albatrosy,	głuptaki,	endemiczne	
mewy,	 ostrygojady,	 cucubes,	 endemiczne	gołę-
bie,	zięby	Darwina,	iguany	lądowe	i morskie,	cza-
ple,	 kanarki,	 zięby,	mewy	białogłowe,	 a w przy-
brzeżnych	wodach	manty	 i białe	 rekiny.	Noclegi	
na	jachcie.

D�zień�20.	Zejście	na	twardy	ląd.	Transfer	na	lotni-
sko	i przelot	do	Quito.	Transfer	do	hotelu.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień� 21.	 Zwiedzanie	 nowej	 części	 miasta:	 po-
mnik	Francisco	de	Orellana,	droga	konkwistado-
rów,	panorama	Guapulo	(kościół	z XVI	w.)	i dolin	
w  pobliżu	 Quito,	 lekcja	 historii	 Ekwadoru	 przed	
fasadą	 Kongresu,	 Uniwersytet	 Katolicki	 i  Poli-
technika,	parki	El	Ejido	 i Alameda,	Dom	Kultury	
Ekwadorskiej,	 Bazylika.	 Spacer	 po	 kolonialnej	
części	miasta:	Plaza	Grande,	Pałac	Prezydencki,	
Pałac	 Arcybiskupi,	 Katedra	 z  XVI	 wieku,	 rene-
sansowy	 kościoł	 i  klasztor	San	Francisco	 z  XVI	
w.,	barokowy	kościół	La	Compania,	podziwianie	
panoramy	miasta	 z  góry	Panecillo.	Po	południu	
wycieczka	na	równik	(15	km	na	połnoc	od	Quito,	
w  półpustynnej	 dolinie	 San	 Antonio	 de	 Pichin-
cha),	zwiedzanie	Muzeum	Etnograficznego	i Qu-
ito	w Miniaturze	mini	 spektakl	 światło	 i dźwięk).	
Sesja	zdjęciowa.	Późnym	popołudniem	przejazd	
na	lotnisko	i wylot	do	Europy.

D�zień�22.	Przylot	do	Europy,	przesiadka	na	samo-
lot	do	kraju.	Lądowanie	na	lotnisku	w Warszawie.

TERMINY:

* wysoki sezon - dopłata 1 100 PLN
** Święto INTI RAYMI dopłata do II rata: 600 PLN, III rata 
dopłata 60 USD+ bilet wstępu 130 USD - zmodyfikowany 
program
*** termin sylwestrowy - dopłata 1 670 PLN + koszt balu

CENA: 
6�890�PLN�+�1�635�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie (przy trasie 
z opcją Ekwador Galapagos zaliczka wynosi 6 000 
PLN)
II rata: 6 890 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus zaliczka)
III rata: 1 635 USD uczestnik zabiera ze sobą.

CENA ZAWIERA:
-  przeloty: Warszawa - Lima - Cusco - Lima - War-

szawa
-  zakwaterowanie w hotelach 3***/4****, pokoje 

2-osobowe
-  sniadania i obiadokolacje, w tym dwie z folklorem
-  transport lądowy autokarem lub mini autokarem
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  opieka pilota - przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)
CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu: ok. 215 USD
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD
-  przelotu nad liniami i Nazca (ok. 120 USD + opłata 

lotniskowa 9 USD)
- dopłata do pokoju 1-os.: 520 USD

UWAGA:�cena�pakietu�ekwador�-�Galapagos:�
1�970�PLN�(ii�rata)�+�około�2�200�USD�(iii�rata).
Cena zależy od liczby turystów wybierających opcję 
, klasy jachtu i długości pobytu w Ekwadorze. 
Cena obejmuje: przelot Lima - Quito - Galapagos 
- Quito, śniadania i biadokolacje, na Galapagos 
3 posiłki dziennie, transfery, bilety wstępu, prze-
wodników miejscowych. 
Dodatkowo płatne: wstęp do Parku Narodowego 
Galapagos: ok. 110 USD, opłaty lotniskowe: ok. 
46 USD, zwyczajowe napiwki ok. 60 USD

17.01 - 01.02.2015
01.02 - 16.02.2015
14.02- 01.03.2015
25.04 - 10.05.2015
13.06 - 28.06.2015**
12.07 - 27.07.2015*

15.08 - 30.08.2015*
23.09 - 27.09.2015
10.10 - 25.10.2015
07.11 - 22.11.2015
22.11 - 07.12.2015
27.12 - 11.01.2016***
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D�zień�1.	Spotkanie	na	lotnisku	Okęcie	w Warsza-
wie	i wylot	do	Irkucka	z przesiadką	w Moskwie.

D�zień�2.	Przylot	do	Irkucka	-	600-tysięcznej	stolicy	
Syberii	Wschodniej	 i miasta	związanego	z histo-
rią	 polskich	 zesłańców.	 Pierwszy	 etap	 aklimaty-
zacji	w warunkach	syberyjskiej	zimy	-	zwiedzanie	
śródmieścia	 z  zabytkowymi	 cerkwiami,	 polskim	
kościołem	 i  lodowymi	 rzeźbami	 oraz	 oryginalną	
drewnianą	 zabudową,	 tworzącą	 niepowtarzalną	
atmosferę	 Irkucka.	 W  międzyczasie	 możliwość	
zakupu	 mrożonek	 od	 ulicznych	 sprzedawców	
i wstąpienia	na	napoje	rozgrzewające	do	irkuckich	
lokali.	Kolacja	i nocleg	w hotelu	nad	Angarą.

D�zień�3.�Po	śniadaniu	wyjeżdżamy	w kierunku	Baj-
kału.	Po	drodze	wizyta	w skansenie	Talcy,	pięknie	
położonym	nad	brzegiem	zamarzniętej	Angary.	Po	
zakwaterowaniu	w Listwiance	wyjazd	na	pierwszą	
lodową	eskapadę	-	poduszkowcem	wzdłuż	Kolei	
Krugobajkalskiej,	 zabytkowej	 linii	 kolejowej,	 po-
prowadzonej	 wzdłuż	 skalistych	 wybrzeży	 Bajka-
łu,	 posiadającej	 40	 tuneli	 i  kilkanaście	wysokich	
mostów.	 Ślizgając	 się	 po	 lodzie,	 będziemy	 robić	
postoje,	 by	 nacieszyć	 się	 widokami	 zamarznię-
tego	 Bajkału	 i  zrobić	 pierwsze	 kroki	 po	 jego	 ta-
fli.	Zatrzymamy	się	także	na	rozgrzewający	obiad	
u miejscowej	gospodyni.	Wieczorem	kolacja	i re-
laks	w bani,	czyli	syberyjskiej	saunie	parowej.

D�zień�4.	Przed	południem	wizyta	w Muzeum	Baj-
kalskim,	 odkrywającym	 wiele	 tajemnic	 przyrody	
„Świętego	 Morza”.	 Później	 fakultatywnie	 wy-
cieczka	 skuterami	 śnieżnymi	 do	 przyl.	 Skrippier	
i zamarzniętej	osady	Bolszyje	Koty	(ok.	100	USD/
os.)	 i/lub	przejażdżka	psim	zaprzęgiem	po	tajdze	
(ok.	70	USD/os.).	Rozgrzewająca	kolacja	 i nocleg	
w Listwiance.	Przed	snem	możliwość	skorzysta-
nia	z bani	i wzajemnego	nacierania	się	śniegiem.	
[DZIEŃ	MARATONU	-	1	marca]

D�zień�5.	Po	śniadaniu	wyjazd	mikrobusami	na	wy-
spę	Olchon.	Po	drodze	postój	 na	 gorące	pozy	 -	
typowe	danie	kuchni	buriackiej.	Pod	koniec	dnia	
przeprawa	przez	zamarzniętą	cieśninę	Olchońskie	
Wrota	i przybycie	do	Chużyru,	największej	osady	
na	 wyspie.	 Zakwaterowanie	 w  prywatnych	 do-
mach,	kolacja	i wieczorny	relaks	w bani.

D�zień�6.	Dzień	spędzamy	na	Olchonie	i na	zamar-
zniętej	tafli	cieśniny	Małe	Morze.	Obejrzymy	skałę	
Szamanka	(uważaną	przez	wyznawców	szamani-
zmu	za	 jedno	z 9	najświętszych	miejsc	Azji),	 zo-
baczymy	zamarznięte	formy	lodowe	na	skalistych	
wybrzeżach,	zajrzymy	do	wnętrza	 lodowych	grot	
i  po	 tafli	 jeziora	 pojedziemy	 na	 wysepkę	 Ogoj,	
gdzie	 znajduje	 się	 buddyjska	 stupa.	 Po	 kolacji	
okazja,	 by	 spróbować	magiczny	 trunek	 syberyj-
skich	szamanów	z tradycyjnymi	zakąskami.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu	 pakujemy	 się	 do	 UAZ-ów	
i  wyruszamy	 na	 otwarty	 Bajkał.	Wcześniej	 jednak	

jedziemy	wzdłuż	cieśniny	Małe	Morze,	za-

trzymując	 się	 przy	 najciekawszych	 miejscach	 na	
wybrzeżach	wyspy	Olchon	(skaliste	przylądki	Trzej	
Bracia	i Choboj)	oraz	w Pieszczance	-	miejscu	daw-
nego	 łagru	 stalinowskiego.	 Późnym	 popołudniem	
docieramy	 na	 Wyspy	 Uszkanii	 i  kwaterujemy	 się	
w bazie	naukowej.

D�zień�8.	Dzielnymi	UAZ-ami	okrążymy	płw.	Święty	
Nos	 i wjedziemy	do	bajecznej	Zat.	Cziwyrkujskiej,	
otoczonej	 górami	 porośniętymi	 gęstą	 tajgą.	 Tam	
kąpiele	w gorących	 źródłach	wybijających	wprost	
na	brzegu	Bajkału.	Przejazd	na	nocleg	do	Dawszy	
-	położonej	„pośrodku	niczego”	siedziby	strażników	
Rezerwatu	Barguzińskiego.	W towarzystwie	leśnika	
udamy	się	w głąb	tajgi	w poszukiwaniu	śladów	 jej	
dzikich	mieszkańców.	W kopnym	śniegu	będziemy	
poruszać	się	na	tradycyjnych	drewnianych	nartach.	
Zakwaterowanie	 w  domu	 jednego	 ze	 strażników	
i czas	na	słuchanie	wieczornych	opowieści	o sybe-
ryjskiej	przyrodzie.

D�zień�9.	 Kolejny	 dzień	 przygody	 na	 zamarzniętym	
Bajkale.	Mijamy	pola	 lodowych	torosów	i budzące	
grozę	szczeliny.	Po	drodze	postój,	by	napić	się	whi-
sky	z największego	kieliszka	świata.	Pośród	kom-
pletnej	dziczy	jedziemy	na	północ,	aż	do	Chakusów	
-	malowniczego	sanatorium	położonego	wśród	 le-
śnej	głuszy.	Ozdrawiające	kąpiele	w gorących	źró-
dłach,	nacieranie	się	śniegiem	i inne	zabiegi	radują-
ce	ciało	i duszę.	Wieczorem	rybna	uczta	z omulem	
w roli	głównej.

D�zień� 10.	 Przejazd	 na	 północno-zachodni	 kraniec	
Bajkału,	do	Siewierobajkalska	-	legendarnego	mia-
sta	 budowniczych	 Bajkalsko-Amurskiej	 Magistra-
li.	 Kilka	 chwil	 na	wypoczynek	 po	 trudach	 lodowej	
podróży	przez	zamarznięte	Morze	Syberii,	szybkie	
poznawanie	miasteczka:	Muzeum	Historii	BAM-u	 i  	
modernistyczny	budynek	dworca	kolejowego.	Kola-
cja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�11.	Wycieczka	do	wioski	Bajkalskoje,	 a  tam	
spacer	 na	 skalisty	 przylądek,	 z  którego	 roztacza	
się	wspaniała	panorama	Bajkału	i Gór	Bajkalskich.	
Czas	 wolny	 w  centrum	 Siewierobajkalska.	 Wie-
czorem	 „zaokrętowanie”	 w  wagonach	 i  początek	
kolejowej	przygody	-	przejazdu	po	trasie	słynnego	
BAM-u	i Transsybu	do	Krasnojarska.

D�zień� 12.	 Spędzamy	 dzień	w  pociągu,	 przygląda-
jąc	się	krajobrazom	zaśnieżonej	tajgi,	zagubionych	
w niej	syberyjskich	wiosek	i chłonąc	koloryt	podró-
ży	rosyjską	koleją.

D�zień� 13.� Rano	 przybywamy	 do	 Krasnojarska.	
Transfer	do	hotelu	 i wyjście	na	miasto	-	wizyta	na	
wzgórzu	 Karaułnaja	 ze	 słynną	 kapliczką	 upamięt-
nioną	 na	 10-rublowym	banknocie,	 zwiedzanie	 za-
bytkowych	 cerkwi	 oraz	 Placu	 Teatralnego.	 Fakul-
tatywnie	 -	 przy	 dobrych	 warunkach	 śniegowych	
-	wycieczka	do	rezerwatu	Stołby	(zwiedzanie	unika-
towych	granitowo-sjenitowych	ostańców	skalnych).	
Uroczysta	kolacja.

D�zień�14.	Po	wczesnym	śniadaniu	transfer	na	lotni-
sko.	Wylot	przez	Moskwę	do	Warszawy.	Zakończe-
nie	wyprawy	na	Lotnisku	im.	F.	Chopina.

ROSJA: BAJKAŁ - SYBERIA ZIMĄ 

TERMINY:
26.02 - 11.03.2015
CENA: 
6 470�PLN�+�1 680�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 470 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 680 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa-Moskwa-Irkuck; 

Krasnojarsk-Moskwa-Warszawa
-  zakwaterowanie: hotel 3*** w Irkucku i Krasno-

jarsku; bazy turystyczne w Listwiance, kwatery 
prywatne w Chużyrze (zawsze tradycyjna bania 
syberyjska, sanitariaty zwykle na zewnątrz, ale 
schludnie i rodzinnie, wszędzie jest pościel); hotel 
klasy turystycznej w Siewierobajkalsku w dniach 
7-9 - warunki traperskie; 1 nocleg w pociągu - 
przedziały sypialne, 4-os.

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie z wyjątkiem przeprawy przez Bajkał 
i przejazdu pociągiem; w dniach 7-9 zapewnio-
ne zaprowiantowanie, uczestnicy biorą udział 
w przygotowaniu posiłków

- wszystkie transfery
- opiekę pilota-przewodnika
-  przejazdy: mikrobusami i autami terenowymi 

z doświadczonymi kierowcami, pociągiem 
z Siewierobajkalska do Krasnojarska (przedziały 
4-os.sypialne)

-  wycieczkę poduszkowcem wzdłuż Kolei Krugo-
bajkalskiej

-  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków 
narodowych

- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- wyżywienie w trakcie przejazdu pociągiem
- dopłata do pokoju 1-os. w hotelach i bazach 
turystycznych: 140 USD

UWAGA!�
1) Grupy liczą maksymalnie 9 osób + pilot.
2) W zależności od stanu pokrywy lodowej 
i warunków atmosferycznych program może ulec 
modyfikacji.

Spotkania z syberyjską zimą na zamarzniętym Bajkale
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	i wylot	z Warszawy	
przez	Moskwę	do	Irkucka.

D�zień�2.	Wczesnym	rankiem	przylot	do	600-tysięcz-
nego	 Irkucka	 -	 stolicy	 Syberii	 Wschodniej	 i  miasta	
związanego	z historią	polskich	zesłańców.	Śniadanie,	
a  następnie	 krótki	 spacer	 wśród	 drewnianej	 zabu-
dowy	 centrum.	Wyjazd	 do	 położonej	 nad	 Bajkałem	
Listwianki	 i  zakwaterowanie	 w  pensjonacie.	 Po	wy-
poczynku	 przechadzka	 wzdłuż	 falującego	 Bajkału	
i wizyta	w Muzeum	Bajkalskim,	 które	odkryje	przed	
nami	część	tajemnic	„Świętego	Morza	Syberii”.	Wie-
czorem	 kolacja	 i  okazja,	 by	 skorzystać	 z  bani,	 czyli	
syberyjskiej	sauny	parowej.

D�zień� 3.	 Po	 śniadaniu	 przeprawiamy	 się	 na	 drugą	
stronę	rzeki	Angary	do	Portu	Bajkał	 i wyruszamy	na	
wycieczkę	 po	 trasie	 Kolei	 Krugobajkalskiej.	 84-kilo-
metrową	 linię	 kolejową	poprowadzono	wzdłuż	 skali-
stych	wybrzeży	Bajkału,	budując	40	tuneli,	kilkanaście	
wysokich	mostów	 i wiele	 innych	konstrukcji	 inżynie-
ryjnych.	 Po	 drodze	 postoje	 w  najatrakcyjniejszych	
miejscach	na	trasie:	najodważniejsi	będą	mogli	po	raz	
pierwszy	zanurzyć	się	w wodach	Bajkału,	najgłodniej-
si	-	spróbować	najlepszego	barszczu	od	miejscowej	
gospodyni,	a najbardziej	spragnieni	-	skosztować	wy-
bornej	 limbóweczki.	Późnym	wieczorem	przyjazd	do	
Irkucka,	transfer	do	hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień�4.	Rano	przystępujemy	do	zwiedzania	Irkucka:	
cerkiew	Zbawiciela	z 1710	r.,	sobór	Objawienia	Pań-
skiego,	 neogotycki	 „polski	 kościół”	 i  drewniana	 za-
budowa,	tworząca	niepowtarzalną	atmosferę	miasta.	
Przejazd	przez	zaporę	irkuckiej	hydroelektrowni	oraz	
wizyta	 na	 pokładzie	 i  w  maszynowni	 zabytkowego	
promu-lodołamacza	Angara.	Wieczorem	„zakwatero-
wanie”	w pociągu	Kolei	Transsyberyjskiej	i wyjazd	do	
Siewierobajkalska.

D�zień� 5.	 Dzień	 spędzamy	 w  pociągu,	 poznając	 ro-
syjską	 kulturę	 podróżowania	 koleją.	 Mijamy	 kolejne	
miejscowości,	 a w	 Tajszecie	 odbijamy	 na	 tory	 słyn-
nej	Bajkalsko-Amurskiej	Magistrali	 i kierujemy	się	na	
wschód.	Po	drodze	miniemy	Brack	i przejedziemy	po	
zaporze	 olbrzymiego	 Zbiornika	 Brackiego	 na	 Anga-
rze.	Dalej	za	oknami	już	tylko	syberyjska	tajga.

D�zień�6.	O poranku	przyjazd	do	legendarnego	Siewie-
robajkalska	-	jedynego	miasta	nad	północnym	Bajka-
łem,	zamieszkanego	głównie	przez	dawnych	budow-
niczych	BAM-u,	 przybyłych	 z  najdalszych	 zakątków	
Sojuza.	 Zakwaterowanie	 w  hotelu,	 śniadanie,	 a  na-
stępnie	poznawanie	miasta	 i  jego	okolic.	Wycieczka	
do	wioski	Bajkalskoje,	a tam	spacer	na	skalisty	przy-
lądek,	 z  którego	 roztacza	 się	 wspaniała	 panorama	
Bajkału	i Gór	Bajkalskich.	W drodze	powrotnej	przy-
stanek	na	kąpiel	w malowniczym	Jeziorze	Sliudianym.	
Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�7.	Wcześnie	rano	okrętujemy	się	na	kutrze,	na	
którym	przez	kolejne	dni	będziemy	eksplorować	dzi-
kie	tereny	północnego	Przybajkala.	Po	odprawie	BHP	
i  toaście	 za	 zdrowie	 kapitana	 ruszamy	na	wschodni	
brzeg	 jeziora.	 Po	 przybiciu	 do	 brzegu	 Zatoki	 Ajaja	
pieszy	wypad	(16	km)	przez	dziką	tajgę	nad	polodow-
cowe	 Jezioro	 Frolicha.	 Nieskażone	 krajobrazy	 tego	
zakątka	 Syberii	 przywołują	 na	 myśl	 fiordy	 Norwegii	
i  Nowej	 Zelandii.	 Fakultatywnie	 krótki	 rejs	 łodzią	 po	
tafli	jeziora.	Po	powrocie	na	pokład	kutra	kolacja	przy	
świetle	 zachodzącego	słońca.	Pierwsza	noc	na	wo-
dzie.

D�zień�8.	Płyniemy	wzdłuż	wschodnich	brzegów	Bajka-
łu,	u stóp	porośniętych	gęstymi	lasami	Gór	Barguziń-
skich	-	najbardziej	rozległego	pasma	górskiego	Przy-

bajkala.	Napawamy	się	otaczającą	nas	ze	wszystkich	
stron	dziką	przyrodą.	Po	drodze	przystanek	w uloko-
wanym	w dziczy	maleńkim	sanatorium	Chakusy	-	tam	
kąpiele	w  gorących	 źródłach.	 Na	 nocleg	 docieramy	
do	Dawszy	-	położonej	„pośrodku	niczego”	siedziby	
strażników	 Rezerwatu	 Barguzińskiego,	 założonego	
celem	ochrony	sobola.	W miarę	możliwości	-	piesze	
wycieczki	po	okolicy.

D�zień�9.	Kierując	się	dalej	na	południe,	docieramy	do	
Zatoki	Cziwyrkujskiej	 -	Mekki	 bajkalskich	wędkarzy,	
którą	od	zachodu	zamyka	górski	masyw	Płw.	Święty	
Nos,	a od	wschodu	postrzępione	szczyty	Gór	Bargu-
zińskich.	Wychodzimy	na	brzeg	półwyspu,	by	przyjąć	
kąpiele	 w  gorących	 źródłach	 i  krystalicznie	 czystej	
bajkalskiej	wodzie.	Później	odbijamy,	by	w sprawdzo-
nym	miejscu	spróbować	swoich	sił	w łowieniu	lipieni	
i omuli.	Wieczorem	kolacja	z widokiem	na	malowniczą	
zatokę	i pieczonymi	na	ognisku	rybami,	a potem	śpie-
wy	do	białego	rana.

D�zień�10.	Skoro	świt	wyruszamy	w kierunku	przeciw-
ległego	brzegu.	Przy	dogodnych	warunkach	pogodo-
wych	przybijemy	do	jednej	z wysp	archipelagu	Uszka-
nii,	by	podglądać	nerpy	-	bajkalskie	foki.	Popołudniu	
przybicie	na	Przylądek	Zaworotnyj,	który	leży	u stóp	
Gór	 Bajkalskich	 w  rejonie	 terenów	 źródliskowych	
Leny.	 Czas	 na	wypoczynek,	 a  następnie	 wycieczka	
w  góry	 -	 na	 tereny	 dawnej	 kopalni	 mikrokwarcytu.	
Tam,	 pośród	 zarośli	 karłowatej	 limby,	 roztaczają	 się	
wspaniałe	 widoki	 okolicznych	 alpejskich	 wzniesień	
oraz	panorama	Bajkału	 -	 z wyspami	Uszkanii	 i  płw.	
Święty	Nos.	Pod	wieczór	kąpiel	w bani	położonej	nad	
samym	brzegiem	jeziora,	kolacja	i wypłynięcie	w noc-
ny	rejs	na	wyspę	Olchon.

D�zień� 11.	 Przybicie	 do	 przystani	 w  największej	 na	
wyspie	miejscowości	 Chużyr	 i  wylewne	 pożegnanie	
z załogą	kutra.	Czas	na	zasłużony	wypoczynek	po	kil-
kudniowym	rejsie:	leżenie	na	plaży,	kąpiele	w cieplej-
szych	zatoczkach	albo	rajd	po	lokalach	serwujących	
wędzone	ryby	i zimne	piwo.

D�zień�12.	Całodniowa	wycieczka	na	UAZ-safari	-	bę-
dziemy	jeździć	drogami	i bezdrożami	przez	malowni-
cze	stepy	północnej	części	Olchonu.	Po	drodze	m.in.	
odwiedzimy	 osadę	 Piesczanaja	 (ruchome	 wydmy;	
miejsce	dawnego	łagru	stalinowskiego),	zatrzymamy	
się	 na	 skalistych	 przylądkach	 Trzej	 Bracia	 i  Choboj	
oraz	w urokliwej	dolince	Uzury	nad	brzegiem	Bajkału.	
Spróbujemy	też	ugotowanej	na	ognisku	uchy	ze	świe-
żo	złowionych	omuli.	Wieczorem	obiadokolacja	i noc-
leg,	a przedtem	porządne	mycie	w bani.

D�zień�13.	Piesza	wycieczka	do	osady	Charancy:	wę-
drówka	przez	urzekające	stepy,	podziwianie	widoków	
Małego	Morza,	plażowanie	nad	Zat.	Sarajską,	próby	
zanurzenia	 się	 w  cieplejszych	 zatoczkach.	 Zoba-
czymy	 także	 Skałę	 Szamankę	 -	 wizytówkę	 Bajkału,	
uważaną	 przez	 wyznawców	 szamanizmu	 za	 jedno	
z  9	 najświętszych	miejsc	 Azji.	 Po	 kolacji	 okazja,	 by	
spróbować	magiczny	trunek	syberyjskich	szamanów	
z tradycyjnymi	zakąskami.

D�zień�14.�Przejazd	mikrobusem	do	Wierszyny	-	„pol-
skiej	wioski”	pod	Irkuckiem,	założonej	ponad	100	lat	
temu	 przez	 dobrowolnych	 emigrantów	 z  południa	
kraju.	Wizyta	 w  niewielkim	 skansenie-muzeum	 oraz	
Domu	Polskim,	spacer	po	cmentarzu,	zwiedzanie	ko-
ścioła.	Zakwaterowanie	u gospodarzy,	kolacja	z  tra-
dycyjnymi	wierszyńskimi	potrawami	i toast	spełniony	
kieliszkiem	wyśmienitego	trunku	z miejscowego	„źró-
dełka”.	Później	czas	na	nocne	Polaków	rozmowy.

D�zień�15.�Wyjazd	do	Irkucka.	Zakwaterowanie	w ho-
telu,	a następnie	wycieczka	na	gwarny	Centralny	Ry-
nek,	by	ostatnie	ruble	wydać	na	wędzone	ryby,	kawior	
i domowe	konfitury	oraz	suweniry	dla	krewnych	i zna-
jomych.	Wieczorny	spacer	po	reprezentacyjnym	bul-
warze	Gagarina	nad	Angarą	-	pożegnanie	z Syberią.

D�zień�16.	Transfer	na	lotnisko.	Lot	z Irkucka	przez	Mo-
skwę	do	Warszawy.	Zakończenie	wyprawy	na	lotnisku	
Okęcie.

Uwaga!�W  przypadku� niesprzyjających�warunków�
pogodowych� program� rejsu� w  dniach� 7-11� może�
ulec zmianie.

ROSJA: Bajkał dla koneserów

TERMINY:
14.07 - 29.07.2015
CENA: 
6 980�PLN�+�1 980�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 980 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 980 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa-Moskwa-Irkuck 

oraz Irkuck-Moskwa-Warszawa
-  przejazd pociągiem na trasie Irkuck-Siewiero-

bajkalsk - wagony sypialne (kupiejne), przedziały 
4-os.

-  zakwaterowanie: hotel 3*** w Irkucku, 2 noclegi 
w pociągu na trasie Irkuck-Siewierobajkalsk, 4 
noclegi na turystycznym kutrze - kajuty wielo-
osobowe, hotel klasy turystycznej w Sierwiero-
bajkalsku, pensjonanty Listwiance i Chużyrze 
oraz kwatery prywatne w Wierszynie - warunki 
syberyjskie: zawsze tradycyjna ruska bania, 
sanitariaty zwykle na zewnątrz, ale schludnie 
i rodzinnie, wszędzie jest pościel

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie z wyjątkiem przejazdu koleją z Irkucka do 
Siewierobajkalska (wyżywienie w pociągu we 
własnym zakresie), dodatkowo 7 razy obiad

- wszystkie transfery
- opiekę pilota-przewodnika
-  opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i par-

ków narodowych
- bilety na przejazd Koleją Krugobajkalską
-  całodniową wycieczka samochodami terenowy-

mi po Olchonie
-  przejazdy: mikrobusami, autami terenowymi oraz 

przeprawy promowe
- rejs kutrem turystycznym przez Bajkał
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5 000 PLN
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
- wyżywienie w czasie przejazdu koleją z Irkucka 
do Siewierobajkalska
- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- opłaty za wstęp na teren rezerwatu Wyspy 
Uszkanii ok. 60 USD
- dopłata do pokoju 1-os. w hotelach i pensjona-
tach: 140 USD

Rejs po północnym Bajkale
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	im.	Chopina	w Warszawie.	
Wylot	do	Irkucka	przez	Moskwę.

D�zień�2.	Wczesnym	rankiem	przylot	do	600-tysięcz-
nego	 Irkucka	 -	 stolicy	 Syberii	 Wschodniej	 i  miasta	
związanego	z historią	polskich	zesłańców.	Śniadanie,	
a  następnie	 krótki	 spacer	 wśród	 drewnianej	 zabu-
dowy	 centrum.	Wyjazd	 do	 położonej	 nad	 Bajkałem	
Listwianki.	 Zakwaterowanie	w  pensjonacie,	 czas	 na	
wypoczynek.	 Następnie	 spacer	wzdłuż	 brzegu	 przy	
dźwiękach	falującego	Bajkału,	polowanie	na	wędzone	
omule	oraz	wycieczka	do	doliny	Kriestowki	ze	zwie-
dzaniem	drewnianej	cerkwi	św.	Mikołaja.

D�zień� 3.	 Poznajemy	 Listwiankę	 i  aklimatyzujemy	 się	
nad	Bajkałem.	Odwiedzimy	Muzeum	Bajkalskie,	które	
odkryje	przed	nami	część	tajemnic	„Świętego	Morza”,	
zobaczymy	 „źródło”	 Angary	 -	 jedynej	 rzeki	 wypły-
wającej	z Bajkału	i wjedziemy	wyciągiem	na	Kamień	
Czerskiego,	skąd	przy	dobrej	pogodzie	 roztacza	się	
szeroka	panorama	okolicy.	Wieczorem	kolacja	i możli-
wość	skorzystania	z bani,	czyli	syberyjskiej	łaźni	paro-
wej.	Fakultatywnie	wyjście	do	Teatru	Pieśni	Autorskiej	
na	 koncert	miejscowego	barda,	 opiewającego	 uroki	
wiejskiego	życia	i piękno	syberyjskiej	przyrody.

D�zień�4.�Po	śniadaniu	przeprawiamy	się	na	drugą	stro-
nę	Angary	do	Portu	Bajkał	i wyruszamy	na	wycieczkę	
po	trasie	Kolei	Krugobajkalskiej.	84-kilometrową	linię	
kolejową	 poprowadzono	 wzdłuż	 skalistych	 wybrze-
ży	 Bajkału,	 budując	 40	 tuneli,	 kilkanaście	 wysokich	
mostów	 i wiele	 innych	konstrukcji	 inżynieryjnych.	Po	
drodze	postoje	w  najatrakcyjniejszych	miejscach	 na	
trasie:	 najodważniejsi	 będą	 mogli	 po	 raz	 pierwszy	
zanurzyć	się	w wodach	Bajkału,	najgłodniejsi	-	spró-
bować	barszczu	od	miejscowej	gospodyni,	a najbar-
dziej	spragnieni	-	skosztować	wybornej	limbóweczki.	
Pod	wieczór	przyjazd	do	Sludianki	(jedyny	na	świecie	
dworzec	kolejowy	zbudowany	z marmuru!),	zakwate-
rowanie	w ośrodku	nad	brzegiem	jeziora,	kolacja.	Przy	
wieczornym	ognisku	pierwsza	próba	chóru	wyprawo-
wego.

D�zień�5.	Całodniowa	wycieczka	mikrobusem	do	Doli-
ny	Tunkińskiej	-	swoistej	enklawy	Buriatów,	położonej	
między	 górami	 Chamar-Daban	 i  strzelistymi	 szczy-
tami	 Sajanu	Wschodniego.	 Odwiedzimy	 uzdrowisko	
Arszan,	 zobaczymy	 wodospad	 ukryty	 w  gardzieli	
kanionu	 rz.	 Kyngargi,	 wykąpiemy	 się	 w  termalnych	
źródłach	 w  Żemczugu	 i  pojedziemy	 do	 uzdrowiska	
Nilowa	Pustyń,	ukrytego	wśród	gór	w dolinie	rz.	Iche-
-Uchguń.	Zetkniemy	się	też	z kulturą	i religiami	rdzen-
nych	 mieszkańców	 Przybajkala.	 Wieczorem	 powrót	
do	Sludianki,	kolacja	i nocleg.

D�zień� 6.	 Rankiem	 zwiedzanie	 Muzeum	 Mineralo-
gicznego	 (9	 tys.	 okazów!).	 Następnie	 wy-

jazd	pociągiem	Kolei	Transsyberyjskiej	do	Ułan	Ude	
(większość	 trasy	wiedzie	 nad	 brzegiem	Bajkału).	 Po	
południu	wizyta	w Tarbagataju	u zabajkalskich	staro-
wierców,	 których	 kultura	 niematerialna	 jest	wpisana	
na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Zwiedzimy	
tam	muzeum-lapidarium	i odbudowaną	cerkiew	oraz	
wysłuchamy	 koncertu	 tradycyjnych	 ruskich	 pieśni	
w unikatowym	polifonicznym	wykonaniu.	Spróbujemy	
również	 tradycyjnych	 dań.	 Pod	 wieczór	 zwiedzanie	
centrum	Ułan	Ude:	cerkiew	Hodegetrii,	Plac	Rewolucji	
z  „Sukiennicami”,	 „Arbat”	oraz	pomnik	 -	największa	
na	świecie	głowa	Lenina.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	wizyta	w Iwołgińsku	-	centrum	
rosyjskiego	buddyzmu,	 a  następnie	 przejazd	mikro-
busem	z powrotem	nad	Bajkał,	do	Ust’-Barguzina.	Po	
drodze	wizyta	w XVIII-wieczonym	Soborze	Strieteń-
skim,	którego	białe	ściany	kontrastują	z ciemną	ziele-
nią	tajgi,	oraz	w syberyjskim	uzdrowisku	Goriaczińsk.	
Oprócz	tego	przystanki	w urokliwych	miejscach	nad	
brzegami	Bajkału.	Po	zakwaterowaniu	u gospodarzy	
i obfitej	domowej	kolacji,	podziwianie	zachodu	słońca	
na	najbardziej	romantycznej	plaży	nad	Bajkałem.

D�zień� 8.	 Na	 cały	 dzień	 jedziemy	 do	 rozległej	 Doli-
ny	 Barguzińskiej	 leżącej	 pomiędzy	 grzbietami	 Gór	
Barguzińskich	 oraz	 Ułan-Burgasów.	 Poruszając	 się	
wśród	malowniczych	stepów,	odnajdziemy	petrogli-
fy	sprzed	2	tys.	 lat,	obejdziemy	święty	Byk-Kamień,	
wdrapiemy	 się	 na	 punkt	 widokowy,	 wykąpiemy	
w płytkim	jeziorku,	odwiedzimy	wielki	ogród	kamieni	
i poszukamy	śladów	przeszłości	na	cmentarzu	w Bar-
guzinie.	W międzyczasie	wyśmienity	obiad	u miejsco-
wej	gospodyni.	Pod	koniec	dnia	powrót	do	Ust’-Bar-
guzina	i kolacja.

D�zień�9.	Po	 śniadaniu	 transfer	do	przystani	 znajdu-
jącej	 się	 przy	 ujściu	 rzeki	 Barguzin.	Okrętujemy	 się	
na	 kutrze,	 z  pokładu	 którego	 będziemy	 podziwiać	
największą	zatokę	Bajkału	-	Barguzińską.	Dalej,	mi-
jając	płw.	Święty	Nos,	kierujemy	się	do	cieśniny	Małe	
Morze	i oglądamy	urozmaicone	skalnymi	przylądka-
mi	wybrzeża	wyspy	Olchon.	Wieczorem	przypływa-
my	do	wioski	Chużyr.	Zakwaterowanie	w prywatnym	
pensjonacie,	kolacja	i nocleg.

D�zień�10.	Całodniowa	wycieczka	na	UAZ-safari	-	bę-
dziemy	jeździć	drogami	i bezdrożami	przez	malowni-
cze	stepy	północnej	części	Olchonu.	Po	drodze	m.in.	
odwiedzimy	 osadę	 Piesczanaja	 (ruchome	 wydmy;	
miejsce	dawnego	łagru	stalinowskiego),	zatrzymamy	
się	 na	 skalistych	przylądkach	Trzej	Bracia	 i Choboj	
oraz	w urokliwej	dolince	Uzury	nad	brzegiem	Bajka-
łu.	Spróbujemy	 też	ugotowanej	 na	ognisku	uchy	 ze	
świeżo	złowionych	omuli.	Wieczorem	obiadokolacja	
i nocleg,	a przedtem	porządne	mycie	w bani.

D�zień�11.�Dzień	„wypoczynkowo-spacerowy”	na	Ol-
chonie.	 Piesza	wycieczka	 do	 osady	Charancy:	wę-
drówka	przez	urzekające	stepy,	podziwianie	widoków	
Małego	Morza,	plażowanie	nad	Zat.	Sarajską,	próby	
zanurzenia	 się	 w  cieplejszych	 zatoczkach.	 Zoba-
czymy	 także	Skałę	Szamankę	 -	wizytówkę	Bajkału,	
uważaną	 przez	 wyznawców	 szamanizmu	 za	 jedno	
z  9	 najświętszych	miejsc	Azji.	Po	 kolacji	 okazja,	 by	
spróbować	magiczny	trunek	syberyjskich	szamanów	
z tradycyjnymi	zakąskami.

D�zień�12.	Przejazd	mikrobusem	do	Wierszyny	-	„pol-
skiej	wioski”	pod	Irkuckiem,	założonej	ponad	100	lat	
temu	 przez	 dobrowolnych	 emigrantów	 z  południa	
kraju.	Wizyta	w niewielkim	skansenie-muzeum	oraz	
Domu	Polskim,	spacer	po	cmentarzu,	zwiedzanie	ko-
ścioła.	Zakwaterowanie	u gospodarzy,	kolacja	z tra-
dycyjnymi	wierszyńskimi	potrawami	i toast	spełniony	
kieliszkiem	wyśmienitego	trunku	z miejscowego	„źró-
dełka”.	Później	czas	na	nocne	Polaków	rozmowy.

D�zień�13.	Wyjazd	do	Irkucka.	Zakwaterowanie	w hote-
lu,	a następnie	poznawanie	miasta:	cerkiew	Zbawicie-
la	z początku	XVIII	w.,	sobór	Objawienia	Pańskiego,	
neogotycki	 „polski	 kościół”	 i  oryginalna	 drewniana	
zabudowa,	tworząca	niepowtarzalną	atmosferę	mia-
sta.	Wizyta	 na	 gwarnym	Centralnym	Rynku,	 by	 za-
kupić	wędzone	ryby,	kawior	i domowe	konfitury	oraz	
suweniry	dla	krewnych	i znajomych.

D�zień�14.�Wczesnym	rankiem	„zaokrętowanie”	w po-

ciągu	Kolei	Transsyberyjskiej,	którym	pokonamy	tra-
sę	5153	km	przez	5	stref	czasowych.

D�Ni� 15-16.	 Miło	 spędzamy	 czas	 w  pociągu,	 mijając	
kolejno	 Krasnojarsk,	 Nowosybirsk,	 Jekaterynburg,	
Perm,	 pokonując	 wielkie	 syberyjskie	 rzeki,	 rozmy-
ślając	 nad	 bezkresem	 Syberii	 i  zastanawiając	 się,	
o czym	szumią	mijane	brzozy.	Każdego	dnia	będzie	
kilka	postojów,	w czasie	których	można	przespace-
rować	 się	 po	 stacji	 i  uzupełnić	 zapasy	 spożywcze.	
W składzie	pociągu	będzie	też	wagon	restauracyjny.

D�zień�17.	 Przyjazd	do	Moskwy	 i  transfer	 do	 hotelu.	
Po	południu	przejazd	słynnym	moskiewskim	metrem	
i spacer	po	centrum	rosyjskiej	stolicy:	Plac	Czerwony,	
mury	Kremla,	GUM.	Dla	chętnych	wieczorne	wyjście	
na	Arbat.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 18.�Transfer	 na	 lotnisko,	wylot	 do	Warszawy.	
Zakończenie	wyprawy.

ROSJA: Bajkał i syberyjska okolica

TERMINY:
11.06 - 28.06.2015
09.07 - 26.07.2015

06.08 - 23.08.2015
03.09 - 20.09.2015

CENA: 
6 780�PLN�+�1 490�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 780 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 1 490 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa-Moskwa-Irkuck 

oraz Moskwa-Warszawa
-  przejazdy pociągami na trasach Sludianka-Ułan 

Ude - miejsca siedzące, Irkuck-Moskwa - wago-
ny sypialne (kupiejne), przedziały 4-os.

-  zakwaterowanie: hotele 3*** w Irkucku, Ułan Ude 
i Moskwie; pensjonaty w Listwiance, Sludiance 
i Chużyrze oraz kwatery prywatne w Ust’-Bargu-
zinie i Wierszynie - warunki syberyjskie: zawsze 
tradycyjna ruska bania, sanitariaty zwykle na 
zewnątrz, ale schludnie i rodzinnie, wszędzie jest 
pościel; 3 noclegi w pociągu na trasie Irkuck-
-Moskwa

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie z wyjątkiem przejazdu Koleją Transsy-
beryjską (wyżywienie w pociągu we własnym 
zakresie), dodatkowo 3 razy obiad

- wszystkie transfery
- opiekę pilota-przewodnika
-  opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i par-

ków narodowych
- bilety na przejazd Koleją Krugobajkalską
- występ folklorystyczny w Tarbagataju
-  całodniową wycieczkę samochodami terenowy-

mi po Olchonie
-  przejazdy: mikrobusami, autami terenowymi, 

pociągami oraz przeprawy promowe
- rejs kutrem turystycznym przez Bajkał
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5 000 PLN
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
-  wyżywienie w czasie przejazdu Koleją Transsy-

beryjską
- zwyczajowe napiwki ok. 40 USD
- dopłata do pokoju 1-os.: 200 USD 

Uwaga!�Istnieje możliwość powrotu samolotem 
z Irkucka do Warszawy z przesiadką w Moskwie 
14-ego dnia wyprawy. Dopłata 670 PLN

Uwaga!�Przy dogodnej konfiguracji połączeń 
kolejowych i lotniczych 17 lub 18 dnia zwiedzanie 
Moskwy mikrobusem z polskojęzycznym prze-
wodnikiem (Kreml, Sobór Zbawiciela, Wzgórza 
Wróblowe, objazd centrum) - obowiązuje dopłata 
85 USD.

Wyprawa nad „Święte Morze” i podróż słynną 
Koleją Transsyberyjską



111www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

D�zień�1.	 Spotkanie	 na	 lotnisku	Okęcie	 z Warszawie.	
Przelot	 do	 Jużno-Sachalińska	 z  przesiadką	 w  Mo-
skwie.

D�zień�2.	Przylot	na	Sachalin.	Przejazd	do	hotelu	i za-
kwaterowanie.	Po	 regeneracyjnym	posiłku	złożonym	
wyłącznie	z lokalnych	przysmaków	-	zwiedzanie	naj-
większej	 atrakcji	 Jużno-Sachalińska,	muzeum	krajo-
znawczego,	położonego	w dawnym	japońskim	pałacu	
cesarskiego	 namiestnika.	 Obecne	 muzeum	 mieści	
przede	 wszystkim	 unikalną	 kolekcję	 etnograficzną,	

złożoną	w części	ze	zbiorów	Bronisława	Piłsudskiego.	
Wędrując	śladami	naszego	rodaka	poznamy	historię	
i kulturę	rdzennych	mieszkańców	tych	ziem:	Niwchów,	
Oroków,	Ajnów	 i Ewenków.	Nocleg	w Jużno	Sacha-
lińsku.

D�zień�3.	Wycieczka	nad	jezioro	Tunajcza.	Rejs	moto-
rówkami,	podziwianie	pięknej	 linii	brzegowej.	Odpo-
czynek	 w  brzozowych	 gajach	 na	 wyspie	 Pticzij.	 Po	
południu	możliwość	skorzystania	z tradycyjnej	ruskiej	
bani.	Nocleg	na	wyspie	w bazie	turystycznej.

D�zień� 4.	 Wyprawa	 nad	 Morze	 Ochockie,	 do	 Zatoki	
Tichaja.	 Podziwianie	 „perły	 Sachalinu”,	 czyli	 nie-
zwykłego	 wybrzeża	 obfitującego	 w  groty,	 laguny	
i  wodospady.	 Przed	 odważnymi,	 którzy	 zanurzą	 się	
w  krystalicznie	 czystej	wodzie,	 otworem	 stanie	 całe	
piękno	podwodnego	świata:	kraby,	raki,	krewetki	itp.	
Wszyscy	zaś	w drodze	na	miejsce	będą	mieli	okazję	
do	przyjrzenia	się	tutejszej	tajdze,	w której	zimnolubne	
modrzewie	i świerki	sąsiadują	z ciepłolubnymi	lianami	
i bambusem	kurylskim.	Wieczorem	powrót	na	nocleg	
do	Jużno-Sachalińska.

D�zień�5.	Przejazd	do	portu	Korsakow,	zaokrętowanie	
i  rejs	do	Wakkanai	 na	Hokkaido.	Po	dopłynięciu	do	
portu	w Wakkanai	przejazd	na	południe	do	miejsco-
wości	Asahikawa.	Po	drodze	przystanek	w Parku	Na-
rodowym	Rishiri-Rebun	-	podziwianie	monumentalnej	
sylwetki	wulkanu	Rishiri-zan.	W terminie	letnim	okazja	
do	kąpieli	w Morzu	Japońskim	oraz	oglądanie	pięknie	
kwitnącej	 roślinności	 na	 mokradłach	 Gensai-kaen.	
Przyjazd	na	nocleg	do	Asahikawa.

D�zień� 6.	 Zwiedzanie	 okolic	 rolniczej	 osady	Biei,	 „ja-
pońskiej	 Prowansji”.	 Podziwianie	 malowniczych	 pól	
lawendy,	maku	i rozlicznych	zbóż,	tworzących	w lipcu	
niezapomniane	efekty	kolorystyczne.	Zimą	szusowa-
nie	na	tutejszych,	najlepszych	japońskich	stokach.	Po	
gorących	kąpielach	w sercu	pobliskiego	Parku	Naro-
dowego	Daisetsuzan	przejazd	na	nocleg	do	Obihiro.

D�zień�7.	Rano	wizyta	w zamku	wina	w Ikeda	-	okazja	
do	degustacji	wyśmienitych	trunków	z endemicznych	
szczepów	winorośli.	Po	południu	odpoczynek	w Par-
ku	Narodowym	Akan,	którego	charakterystyczne	kra-
jobrazy	to	rozległe	lasy,	jeziora	kalderowe	i wulkanicz-

ne	szczyty.	Oglądanie	jeziora	Mashu-ko,	uznawanego	
za	 najpiękniejsze	 w  Japonii.	 Wieczorem	 powrót	 do	
Obihiro	na	lecznicze	kąpiele	w błotach	z wrzosowisk.

D�zień�8.	Przejazd	do	Sapporo	z przystankiem	w Nibu-
tani,	 gdzie	 zgłębiać	 będziemy	 fascynujący	 świat	 Aj-
nów,	„japońskich	aborygenów”.	Zwiedzając	skansen	
i  muzea	 poznamy	 kulturę	 ludu	 dyskryminowanego	
przez	 setki	 lat,	 który	 znalazł	 oddanego	 przyjaciela,	
niestudzonego	badacza	i upartego	propagatora	swej	
sprawy	w osobie	polskiego	zesłańca,	Bronisława	Pił-
sudzkiego.	Nocleg	w Sapporo.

D�zień� 9.	 Zwiedzanie	 Sapporo:	 neobarokowy,	 dawny	
budynek	rządowy	z intrygującą	ekspozycją	dokumen-
tującą	japońską	kolonizację	wyspy,	wieża	telewizyjna,	
skąd	 roztacza	 się	 najlepsza	 panorama	 miasta	 oraz	
Sapporo	 Biiru-en,	 czyli	 najstarszy	 browar	 Japonii,	
gdzie	zatrzymamy	się	także	na	degustację.	W termi-
nie	 lutowym	uczestniczenie	w Święcie	Śniegu	-	Yuki	
Matsuri.	Wieczorem	przejazd	do	Parku	Narodowego	
Toya-ko.	Nocleg.

D�zień�10.	Podziwianie	jeziora	Toya,	jednego	z najsłyn-
niejszych	widoków	Hokkaido.	Wycieczka	 po	wulka-
nach	-	wjazd	kolejką	linową	na	Usu-zan	oraz	spacer	
promenadą	Nishiyama	kako,	gdzie	zachowano	ślady	
niszczycielskiego	wybuchu	z 2000r.	 (spomiędzy	cią-
gle	 dymiących	 rozpadlin	 tu	 i  ówdzie	 sterczą	 kikuty	
spalonych	 drzew,	 gdzieniegdzie	 widać	 zrujnowane	
domy...).	Wieczorem	przejazd	do	Hakodate.	Nocleg.

D�zień� 11.	 Dla	 chętnych	wczesne	 śniadanie	 na	 targu	
rybnym	w postaci	przekąski	 ze	świeżutkich	krabów,	
uchowców	i kałamarnic.	Po	śniadaniu	chłonięcie	ko-
smopolitycznej	 atmosfery	 Hakodate,	 miasta	 porto-
wego	 o  bogatej	 historii,	malowniczo	 położonego	 na	
wzgórzach,	które	jako	jedno	z pierwszych	otwarto	dla	
obcych	bander	w połowie	XIX	w.	Spacer	po	dzielnicy	
Motomachi,	gdzie	zobaczymy	m.in.	buddyjską	świą-
tynię,	 rosyjską	 cerkiew	 i  dawny	 brytyjski	 konsulat.	
Wczesnym	popołudniem	przejazd	z Hakodate	do	To-
kio.	Nocleg	w Tokio.	

D�zień�12.	Wspólny	powrót	do	Polski	-	przelot	do	War-
szawy	 z  przesiadką	w  europejskim	porcie	 tranzyto-
wym.

ROSJA (SACHALIN) - JAPONIA

TERMINY:
13.06 - 24.06.2015 12.09 - 23.09.2015

CENA: 
8�700�PLN�+�1�790�eUR
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 8 700 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) + 1 790 EUR x kurs sprzedaży Pekao 
SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - Jużno-Sachalińsk; 

Tokio - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach o standardzie 3*, 

3*+, pokoje 2-osobowe z łazienkami, za wyjąt-
kiem noclegu nad jeziorem Pticzij - skromna 
baza turystyczna, pokoje kilkuosobowe z łazien-
kami

-  wyżywienie: śniadania, dodatkowo 2 x lunch na 
Sachalinie, 1 x kolacja w bazie turystycznej

-  transport: prom Korsakow - Wakkanai, shinkan-
sen, metro, autokar i lokalne autobusy

-  opieka pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu: 170 EUR
-  dopłata do pokoju jednoosobowego w hotelach: 

490 EUR

Tygiel kultur na krańcach świata - wyprawa śladami Bronisława Piłsudskiego
Jużno-Sachalińsk - Zatoka Tichaja - Jezioro Tunajcza - Park Narodowy Rishiri-Rebun - Biei i Park Narodowy Daisetsuzan - Park Narodowy 

Akan - Nibutani - Sapporo - Park Narodowy Toya-Ko - Hakodate - Tokio
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	Okęcie	w Warszawie,	
powitanie	 swojskim	 „Priwiet	 putiesziestwienniki”.	
Długi	lot	na	Kamczatkę	okraszony	mrożącymi	krew	
w  żyłach,	 dalekowschodnimi	 powieściami	 (w wy-
konaniu	pilota,	który	niegdyś	cudem	uszedł	 z  łap	
niedźwiedzia).

D�zień� 2.	 Przylot	 do	 Elizowa	 malowniczo	 położo-
nego	u stóp	Domasznych	Wulkanów:	Koriackiego	
i Awaczyńskiego.	Przejazd	na	daczę,	chwila	na	roz-
pakowanie	i na	krótki	odpoczynek	po	długim	locie,	
a następnie	wyjazd	do	Paratunki	-	pierwsza	szan-
sa,	by	zażyć	kąpieli	w basenie	z wodą	z gorących	
źródłach.	Wieczorem	kolacja	z lokalnymi	specjała-
mi.	Nocleg.	

D�zień� 3.	 Wyjazd	 do	 Pietropawłowska	 Kamczac-
kiego,	 największego	 miasta	 na	 półwyspie.	 Kil-
kugodzinny	 rejs	 po	 Zatoce	 Awaczyńskiej.	 Przy	
dobrej	pogodzie	okazja	do	złowienia	własnej	ryby	
na	 otwartym	 oceanie.	 Przy	 odrobinie	 szczęścia	
spotkać	będzie	można	 foki,	uchatki,	 lwy	morskie,	
a czasem	nawet	i wieloryby.	Po	południu	spacer	po	
mieście	a wieczorem	relaks	w miejscowej	gorącej	
bani.	 Kolacja	 przy	 wielkiej	 szklanicy	 miejscowej	
okowity.	Nocleg	w Elizowie.	

D�zień�4.	Wyjazd	w piękny	region	Wackażec,	który	
swoim	wyglądem	bardziej	przypomina	sielskie	al-
pejskie	doliny,	niż	surowe	i groźne	krajobrazy	kam-
czackie.	 Pierwsza	 okazja	 do	 sprawdzenia	 swoich	
sił	 w  górskim	 terenie	 i  rozgrzewka	 przed	 poważ-
niejszymi	górskimi	przygodami.	Powrót	na	nocleg	
do	Elizowa.

D�zień�5.	Całodzienny	przejazd	do	Kozyriewska	(500	
km).	Po	drodze	kilka	postojów,	w tym	przerwa	na	
obiad	w Miłkowie.	Przy	dobrej	pogodzie	 roztacza	
się	 stąd	 przepiękny	 widok	 na	 najwyższy	 szczyt	
Kamczatki	-	Kluczewską	Sopkę.	Przyjazd	do	Kozy-
riewska	na	nocleg,	gdzie	przygotowana	już	będzie	
tradycyjna	rosyjska	bania.	

D�zień� 6-7.	 Pobyt	 w  regionie	 Kluczewskiej	 Grupy	
Wulkanów.	 Przejazd	 niezawodnym	 uralem	 przez	
rzekę	i tajgę	do	miejsca,	gdzie	założymy	bazę	na-
miotową	 w  niesamowitej	 scenerii	 wśród	 zwałów	
lawy	w pobliżu	nowego	krateru	Płaskiego	Tołba-
czika.	W czasie	dwudniowego	pobytu:	wyjazd	na	
oglądanie	 „martwego	 lasu”,	 eksplorowanie	 grot	

lawowych,	 trekking	 na	 pola	 lawowe	 i  do	

krateru.	
D�zień�8.	Pożegnanie	z bazą	pod	Tołbaczikiem,	i cało-
dzienny	przejazd	do	eweńskiej	wioski	Esso.	Przerwa	
na	 posiłek,	 a  wieczorem	możliwość	 popływania	 we	
wsi	w basenach	 termalnych	 lub	 rozpalenia	 ogniska.	
Nocleg	w Esso	w bazie	nad	rzeką	Bystrą.	

D�zień�9.	Po	śniadaniu	okazja	do	zapoznania	się	z kultu-
rą	miejscowych	ludów,	czyli	wizyta	w najciekawszym	
muzeum	etnograficznym	na	Kamczatce.	Po	południu	
dla	chętnych	spływ	pontonami	Rzeką	Bystrą.	Kolacja	
i kąpiele	w basenie	z gorącą	wodą.	Nocleg	w Esso.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	wyjazd	z powrotem	na	połu-
dnie	w kierunku	Elizowa.	Po	drodze	obiad	w Miłkowie.	
Noc	na	daczy	w Elizowie.

D�zień�11-13.	Wyjazd	na	południe,	w region	Mutnow-
sko-Goriełowskiej	grupy	wulkanów.	Po	drodze	moż-
liwość	 kąpieli	 w  jeszcze	 dzikich	 gorących	 źródłach.	
Założenie	bazy	namiotowej	w jednej	z dolin.	W planie	
wejście	 na	wulkany:	Goriełyj	 (1829	m	 n.p.m.)	 i Mut-
nowskij	(2322	m	n.p.m.).	Realizacja	planu	uzależniona	
będzie	od	warunków	pogodowych	i śniegowych.	Zimą	
grubość	warstwy	białego	puchu	sięga	tu	czasem	20	
metrów!!!	

D�zień� 14.	 Dla	 chętnych	 wycieczka	 helikopterem	 do	
Kronockiego	 Rezerwatu	 Przyrody	 z  lądowaniem	
w Dolinie	Gejzerów,	Kalderze	Uzon	i nad	rzeką	Dzun-
dzur.	 Po	 spacerach	 będzie	 można	 posilić	 się	 czer-
wonym	kawiorem	i wędzonym	łososiem	(cena	na	rok	
2013	ok.	1000	USD).	Alternatywnie	można	wybrać	się	
na	 trekking	 na	 pobliskie	 wulkany	 (cena	 uzależniona	
od	ilości	osób),	lub	przejechać	się	do	miasta.	Nocleg	
w Elizowie.

D�zień�15.	Ostatnia	możliwość	zakupienia	łososia	i ka-
wioru	na	targu	rybnym	w Elizowie	lub	Pietropawłow-
sku,	następnie	okazja	by	poszukać	pamiątek	w Pietro-
pawłowsku,	a po	południu	spacer	po	„czarnej	plaży”	
nad	 Pacyfikiem.	 Najodważniejsi	 mogą	 spróbować	
zanurzyć	się	w  lodowatych	wodach	oceanu.	Powrót	
do	Elizowa,	wygrzanie	się	w bani	i pożegnalna	kolacja.	

D�zień� 16.	 Z  samego	 rana	 żegnamy	 naszych	 kam-
czackich	gospodarzy	i z plecakami	pełnymi	lokalnych	
przysmaków	ruszamy	na	lotnisko.	Z samolotu	jeszcze	
raz	możemy	podziwiać	ośnieżone	szczyty	zanim	skie-
rujemy	nasze	myśli	do	Polski,	gdzie	lądujemy	w War-
szawie	jeszcze	tego	samego	dnia.

ROSJA - Kamczatka „W pierścieniu ognia”

TERMINY:

CENA: 

7650�PLN�+�1�850�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 650 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 850 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety lotnicze na trasie Warszawa - Moskwa - Pie-

tropawłowsk Kamczacki - Moskwa - Warszawa
-  zakwaterowanie w tzw. „daczach”, tj. rosyjskich 

domach letniskowych; pokoje 2-3 osobowe w Eli-
zowie, 3 - 6 osobowe w Kozyriewsku, sanitariaty 
na zewnątrz; w czasie trekkingu zakwaterowanie 
w namiotach turystycznych 2-os. 

-  wyżywienie: śniadania i kolacje, obiady w dniach 
3 - 13

-  wizę rosyjską
-  transport na całej trasie: mikrobus, autobus, prom, 

ciężarówka
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  rozszerzone o sporty ekstremalne ubezpieczenie 

Europa 
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  wycieczka śmigłowcem do Doliny Gejzerów 

w Kronockim Parku Narodowym: około 1000 
USD, cena na 2014 rok

-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 70 USD
-  napiwki: 70 USD

UWAGA:�ze�względu�na�specyfikę�trasy�
wymagany�jest�dobry�stan�zdrowia�i doświad-
czenie�podróżnicze.�

04.07 - 19.07.2015
25.07 - 09.08.2015

08.08 - 23.08.2015
24.08 - 08.09.2015
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D�zień�1.	Zbiórka	na	Lotnisku	im.	F.	Chopina	w Warsza-
wie.	Wylot	do	Norylska	przez	Moskwę.	

D�zień�2.	Rano	przylot	do	położonego	za	kołem	pod-
biegunowego	Norylska.	Po	przybyciu	transfer	do	ho-
telu	 i czas	na	odpoczynek	po	podróży.	Po	południu	
zwiedzanie	 niezwykłego	 miasta.	 Golgota	 Norylska,	
czyli	cmentarz	i miejsce	upamiętnienia	ofiar	norylskich	
łagrów	(w tym	licznych	Polaków).	Muzeum	Norylskie-
go	Okręgu	Przemysłowego,	znanego	z wydobycia	rud	
niklu.	Obiadokolacja	i nocleg	w Norylsku.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Dudinki	-	rzecznego	
portu	nad	Jenisejem,	przez	miejscowych	nazywanego	
„oknem	na	świat”.	Spacer	po	miejscowości	zbudowa-
nej	na	wiecznej	zmarzlinie,	wizyta	w Muzeum	Krajo-
znawczym	 oraz	 centrum	 sztuki	 ludowej.	 Następnie	
zaokrętowanie	 na	 statku	 w  2-osobowych	 kajutach,	
a potem	-	ruszamy	w rejs.	Po	obiedzie	„zwiedzanie”	
jednostki,	na	której	spędzimy	kolejne	dni.	Wieczorem	
uroczysta	kolacja	z toastami	za	zdrowie	kapitana.

D�zień� 4.� Płyniemy	 w  górę	 Jeniseju,	 najbardziej	 za-
sobnej	 w  wodę	 syberyjskiej	 rzeki.	 Obserwujemy	
otaczającą	 nas	 surową	 przyrodę	 północnej	 Syberii,	
niekończące	się	połacie	tajgi	i lasotundry.	Odnotowu-
jemy	ujścia	rzek:	Niżnej	Tunguskiej	i Kuriejki,	których	
minięcie	wywołuje	spore	poruszenie	na	całym	statku.	
Krótki	postój	w  Igarce	-	 rybackiej	osadzie	położonej	
pośrodku	niczego.	Wieczorem	kolacja	 i  feta	z okazji	
przekroczenia	koła	podbiegunowego.

D�zień�5.	Kontynuujemy	rejs	po	Jeniseju.	Podziwiamy	
nienaruszone	krajobrazy,	słuchamy	opowieści	Sybira-
ków,	integrujemy	się	ze	współpasażerami.	Po	drodze	
postój	w zamieszkanej	przez	rybaków	wiosce	Bachta.	
Po	kolacji	pod	przewodnictwem	pilota	podejmujemy	
próby	śpiewu	rosyjskich	piosenek	ludowych.

D�zień� 6.� Dopływamy	 do	 miejscowości	 Worogowo,	
największej	 w  Okręgu	 Turuchańskim.	 To	 właśnie	 tu	
w XVII	w.	Kozacy	założyli	swoje	zimowie,	czyli	drew-

nianą	 warownię.	 Jest	 to	 jedyne	 tego	 typu	 miejsce	
w  czasie	 trwania	 naszego	 rejsu.	 Po	 obiedzie	 krótki	
postój	w osadzie	Jarcewo.	Kolacja	i ostatni	nocleg	na	
statku.

D�zień�7.	Późnym	rankiem	dopływamy	do	Jenisejska,	
nazywanego	„ojcem	syberyjskich	miast”.	Spacer	po	
miejscowości,	która	ze	względu	na	bogactwo	orygi-
nalnej	 drewnianej	 architektury	 stanowi	 jeden	 wielki	
skansen.	Zwiedzanie	Muzeum	Krajoznawczego	oraz	
Soboru	Uspieńskiego.	Zakwaterowanie	i nocleg	w ho-
telu.

D�zień�8.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Krasnojarska.	Zwie-
dzanie	milionowego	miasta,	będącego	jednym	z głów-
nych	gospodarczych	i kulturalnych	ośrodków	Syberii.	
Wizyta	 na	 wzgórzu	 Karaułnaja	 ze	 słynną	 kapliczką	
upamiętnioną	na	10-rublowym	banknocie,	zwiedzanie	
zabytkowych	cerkwi	oraz	Placu	Teatralnego.	Kolacja	
w jednej	z krasnojarskich	restauracji,	nocleg	w hotelu.

D�zień� 9.	 Całodniowa	 wycieczka	 do	 położonego	
w  okolicach	Krasnojarska	Rezerwatu	 Stołby.	 Piesza	
eksploracja	 terenu,	 na	 którym	pośród	 jodłowej	 tajgi	
wyrastają	z ziemi	niezwykłe	formacje	granitowo-sjeni-
towych	ostańców	skalnych	-	ich	wysokość	sięga	100	
m.	Po	powrocie	do	miasta	 czas	na	ostatnie	 zakupy	
i  przygotowania	 do	 podróży	 powrotnej.	 Pożegnalna	
kolacja	i ostatni	nocleg	na	Syberii.

D�zień�10.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Lot	z Kra-
snojarska	przez	Moskwę	do	Warszawy.	Zakończenie	
wyprawy	na	Lotnisku	im.	F.	Chopina.

W związku�z wymogiem�uzyskaniem�specjalnego�po-
zwolenia�na�przebywanie�w strefie�polarnej�(Norylsk,�
Dudinka), konieczne jest dostarczenie paszportów 
i wypełnionych�wniosków�wizowych�co�najmniej�55�
dni�przed�datą�rozpoczęcia�imprezy.�Rosyjskie�wła-
dze�zastrzegają�sobie�prawo�do�niewydania�pozwo-
lenie�bez�wyjaśnienia�przyczyny.

ROSJA: JENISEJ, KRASNOJARSK

TERMINY:
20.06 - 29.06.2015 19.07 - 28.07.2015

CENA: 
6�560�PLN�+�2 030�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 560 PLN + 2 030 EUR płatne na 55 dni 
przed imprezą według kursu sprzedaży Pekao SA

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa-Moskwa-Norylsk 

i Krasnojarsk-Moskwa-Warszawa; rejs statkiem 
z Dudinki do Jenisejska (kajuty I klasy)

-  zakwaterowanie: w hotelach w Norylsku, Jeni-
sejsku, Krasnojarsku, 4 noclegi w 2-os. kajutach 
I klasy podczas rejsu

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie 

-  wszystkie transfery
-  opieka pilota na całej trasie i przewodników 

lokalnych
-  opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i na 

tereny chronione
-  koszt uzyskania pozwolenia na przebywanie 

w strefie podbiegunowej
-  koszty wizowania
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  zwyczajowe napiwki ok. 40 euro
-  dopłata do pokoju 1-os. w hotelach: 140 euro.
-  dopłata do kabiny 1-os. - na zapytanie.

Uwaga:�terminy�mogą�ulec�zmianie�po�opu-
blikowaniu�rozkładu�rejsów�na�2015�r.

Rejs statkiem po Jeniseju oraz syberyjskie miasta



114 www.wyprawy.pl

D�zień�1. Zbiórka	na	Lotnisku	im.	Chopina	w War-
szawie	 i wylot	 do	Moskwy.	 Transfer	 do	 hotelu,	
obiadokolacja,	a następnie	wyjazd	na	wieczorną	
przechadzkę,	 która	 pozwoli	 poczuć	 klimat	 ro-
syjskiej	 stolicy.	 Słynnym	 moskiewskim	 metrem,	
zatrzymując	się	na	najpiękniejszych	stacjach,	po-
jedziemy	na	Arbat	 –	 tętniącą	życiem	ulicę,	przy	
której	w XIX	w.	mieszkał	Puszkin,	a w	połowie	XX	
wychowywał	się	Okudżawa.

D�zień� 2.	 Po	 śniadaniu	 ciąg	 dalszy	 poznawania	
Moskwy.	Z lokalnym	przewodnikiem	na	pokładzie	
jedziemy	 na	 zwiedzanie	miasta:	 przemaszeruje-
my	przez	Plac Czerwony,	oglądając	cerkiew	Bło-
gosławionego	Wasyla	i Główny	UniwerMag,	wej-
dziemy	 na	Kreml,	 by	 zobaczyć	 siedzibę	 prezy-
denta	(a	dawniej	I sekretarzy),	zabytkowe	cerkwie	
oraz	 wielkie	 car-dzwon	 i  car-armatę.	 Następnie	
wzdłuż	 rzeki	Moskwy	przejedziemy	do	 najwięk-
szej	świątyni	miasta,	Soboru	Zbawiciela.	Później	
moskiewskimi	prospektami	udamy	się	na	Wzgó-
rza	Wróblowe,	skąd	–	sprzed	gmachu	uniwersyte-

tu	–	roztacza	się	panorama	miasta.	Obiadokolacja	
w restauracji	w pobliżu	placu	Trzech	Dworców	–	
Leningradzkiego,	Jarosławskiego	i Kazańskiego.	
To	tu	zaczynamy	pierwszy	etap	kolejowej	odysei.

D�zień� 3.	 Przybycie	 do	 ponadmilionowego	 Ka-
zania	 –	 położonej	 nad	Wołgą	 stolicy	 rosyjskich	
Tatarów.	 Transfer	 do	 hotelu	 i  wyjście	w miasto.	
Zwiedzanie	 dzielnicy	 starotatarskiej	 z  zabytko-
wym	meczetem	Mardżani,	Soboru	Kazańskiego	
ze	 słynną	 ikoną	 Matki	 Boskiej	 Kazańskiej	 oraz	
najważniejszej	 atrakcji	 miasta:	 Kazańskiego	
Kremla	 –	 unikatowego	 zespołu	 muzealno-ar-
chitektonicznego	 wpisanego	 na	 listę	 UNESCO.	
Objazd	 centrum,	 a  następnie	 spacer	 głównym	
deptakiem	z reprezentacyjnymi	gmachami.	Kola-
cja	w restauracji,	a potem	możliwość	podziwiania	
iluminacji	miasta	z wysokości	diabelskiego	młyna	
kazańskiego	lunaparku.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	dalszy	ciąg	poznawania	Ka-
zania:	zwiedzanie	Muzeum Tatarstanu,	przejazd	
przez	pierwszą	dzielnicę	przemysłową,	podziwia-

nie	 obiektów	 sportowych.	 Następnie	wycieczka	
do	 założonej	 przez	 Iwana	 Groźnego	 twierdzy	
Swijażsk,	położonej	nad	szeroko	rozlaną	Wołgą.	
Po	powrocie	do	miasta	czas	na	zakupy	prowiantu	
do	pociągu	oraz	tatarska	uczta	i pokaz	gotowania	
wybranych	dań	 regionalnej	 kuchni.	Wyjazd	wie-
czornym	pociągiem.

D zień�5.	W połowie	dnia	przybycie	do	Jekateryn-
burga,	 nazywanego	 „Bramą	Uralu”.	 Zwiedzanie	
miasta:	skwer	historyczny	i zapora	na	rzece	Iseć,	
przemysłowa	 dzielnica	 Uralmasz,	 cerkiew	 Na	
Krwi	–	zbudowana	w miejscu,	gdzie	rozegrał	się	
dramat	 cara	Mikołaja	 II	 i  rodziny	 Romanowych,	
punkt	widokowy	na	najwyższym	wieżowcu,	upa-
miętniającym	Władimira	Wysockiego.	Wyjazd	za	
miasto	na	symboliczną	granicę	Europy	i Azji	-	to-
ast	i sesja	fotograficzna	na	styku	kontynentów.	Po	
kolacji	i zakupach	powrót	na	dworzec,	by	konty-
nuować	podróż	Koleją	Transsyberyjską.

D�Ni�6-7.	Miło	spędzamy	czas	w pociągu,	mijając	
Omsk, Nowosybirsk, Krasnojarsk,	 pokonując	
wielkie	syberyjskie	rzeki,	rozmyślając	nad	bezkre-
sem	Syberii	 i  zastanawiając	się,	o czym	szumią	
mijane	brzozy.

D zień�8.	 Przybycie	do	600-tysięcznego	 Irkucka 
–	stolicy	Syberii	Wschodniej	i miasta	związanego	
z historią	polskich	zesłańców.	Transfer	do	hote-
lu,	 a  następnie	 zwiedzanie:	 cerkiew	 Zbawiciela	
z 1710	r.,	sobór	Objawienia	Pańskiego,	neogotycki	
„polski	kościół”,	Centralny	Rynek	oraz	oryginalna	
drewniana	 zabudowa,	 tworząca	 niepowtarzalną	
atmosferę	Irkucka.	Kolacja	i wieczór	na	zielonym	
bulwarze	Gagarina	nad	brzegiem	Angary.

D�zień� 9.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 mikrobusem	 nad	
Bajkał.	 Pokonawszy	ust-ordyńskie	 stepy	 i  tajgę	
Gór	 Nadmorskich	 docieramy	 na	 spotkanie	 ze	
„Świętym	Morzem	Syberii”.	Promem	przeprawia-
my	się	na	Olchon	–	największą	wyspę	Bajkału	–	
i dojeżdżamy	do	wioski	Chużyr.	Tam	zakwatero-
wanie	w prywatnym	pensjonacie	w syberyjskich	
domkach,	 a  następnie	 spacer	 do	 Skały� Sza-
manki	–	wizytówki	Bajkału,	uważanej	przez	wy-
znawców	szamanizmu	za	jedno	z 9	najświętszych	
miejsc	 Azji.	 Kolacja	 i  porządne	 mycie	 w  bani,	
czyli	syberyjskiej	łaźni	parowej.	Później	okazja,	by	
spróbować	magiczny	trunek	syberyjskich	szama-
nów	z tradycyjnymi	zakąskami.

D�zień� 10.�Całodniowa	 wycieczka	 na	 UAZ-safari	
–	będziemy	 jeździć	drogami	 i  bezdrożami	przez	
malownicze	 stepy	 północnej	 części	 Olchonu.	
Po	drodze	m.in.	odwiedzimy	osadę	Piesczanaja	
(ruchome	wydmy;	miejsce	 dawnego	 łagru	 stali-
nowskiego),	 zatrzymamy	się	 na	 skalistych	przy-
lądkach	 Trzej	 Bracia	 i Choboj	 oraz	 w  urokliwej	
dolince	Uzury	nad	brzegiem	Bajkału.	Spróbujemy	
też	ugotowanej	na	ognisku	uchy	ze	świeżo	złowio-
nych	omuli.	Po	powrocie	do	miejscowości	czas,	
by	 podjąć	 próbę	 zanurzenia	 się	 w  cieplejszych	
zatoczkach	 Bajkału.	 Kolacja	 i  wieczorny	 relaks	
w bani.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	żegnamy	się	z gospody-
nią,	 jedziemy	do	 portu	 i wsiadamy	 na	 kuter,	 na	
pokładzie	 którego	 przepłyniemy	 cieśninę	małe�
Morze,	 podziwiając	 skaliste	 brzegi	 Olchonu,	
a następnie	przeprawimy	się	przez	Bajkał.	Minie-
my	płw.	Święty	Nos,	wpłyniemy	na	wody	Zatoki	
Barguzińskiej	 i  przybijemy	 do	 przystani	w miej-
scowości	 Ust’-Barguzin.	 Po	 zakwaterowaniu	
u gospodarzy	i obfitej	domowej	kolacji	podziwia-
nie	zachodu	słońca	na	najbardziej	romantycznej	
plaży	nad	Bajkałem.

D zień�12.�Jedziemy	do	Ułan�Ude	–	stolicy	Repu-
bliki	 Buriacji.	 Po	 drodze	 wizyta	 w  XVIII-wieczo-

SZLAK TRANSSYBERYJSKI: Rosja - Mongolia - Chiny

Azjatycka odyseja: Moskwa - Kazań - Jekaterynburg - Bajkał - Mongolia - Gobi - Pekin
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nym	Soborze	Strieteńskim,	którego	białe	ściany	
kontrastują	z ciemną	zielenią	tajgi,	oraz	w sybe-

ryjskim	 uzdrowisku	 Goriaczińsk.	 Oprócz	 tego	
przystanki	w urokliwych	miejscach	nad	brzegami	
Bajkału,	 a  na	 jednej	 z  dzikich	 plaż	 pożegnanie	
z Morzem	Syberii.	Pod	wieczór	zwiedzamy	cen-
trum	400-tysięcznego	Ułan-Ude:	cerkiew	Hode-
getrii	w stylu	syberyjskiego	baroku,	plac	Rewolu-
cji	z „Sukiennicami”,	„Arbat”	oraz	pomnik	–	naj-
większa	na	świecie	głowa	Lenina.	Kolacja	i nocleg	
w hotelu.

D�zień� 13.� Po	 śniadaniu	 ruszamy	 mikrobusem	
w stronę	granicy	mongolskiej.	Po	drodze	złożymy	
wizytę	w Tarbagataju	u zabajkalskich	starowier-
ców,	 których	 kultura	 niematerialna	 jest	wpisana	
na	listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Zwie-
dzimy	 tam	 muzeum-lapidarium	 i  odbudowaną	
cerkiew	oraz	wysłuchamy	koncertu	tradycyjnych	
ruskich	pieśni	w unikatowym	polifonicznym	wy-
konaniu.	Spróbujemy	 również	 tradycyjnych	dań.	
Następnie	 przejazd	 do	 Kiachty	 i  przekroczenie	
granicy	mongolskiej,	 a wieczorem	 „zaokrętowa-
nie”	w pociągu	Kolei	Transmongolskiej.	Gdy	po-
ciąg	ruszy	-	feta	z okazji	zmiany	kraju.

D zień� 14.�Wczesnym	 rankiem	 przyjazd	 liczące-
go	 milion	 mieszkańców	 Ułan� Bator.	 Przejazd	
przez	budzące	się	do	życia	przedmieścia	stolicy	
i  falujące	stepy	do	Parku Narodowego Hustai,	
w którym	prowadzona	jest	reintrodukcja	słynnych	
koni	 Przewalskiego.	 Po	 śniadaniu	 i  krótkim	wy-
poczynku	wyjeżdżamy	na	 fotograficzne	polowa-
nie	na	dzikie	konie	oraz	piknik	pośród	stepowej	
przyrody.	Wieczorem	powrót	na	kolację	i nocleg	
w ośrodku	jurt	turystycznych.

D zień�15.	Po	śniadaniu	przejedziemy	przez	otwar-
te	 przestrzenie,	 usiane	 pojedynczymi	 jurtami	
koczowników	do	Charchorin.	Po	drodze	zatrzy-
mamy	 się	 na	 wydmach	Mongol	 Els,	 by	 pospa-
cerować	po	ciepłym	piasku	albo	przejechać	się	
na	 wielbłądzie.	 Po	 południu	 zwiedzanie	 miejsc	
nierozerwalnie	 związanych	 z  historią	 Wielkiego	
Stepu.	Wizyta	 w muzeum	 prezentującym	 histo-
rię	 Karakorum	 –	 dawnej	 stolicy	Mongołów	 oraz	
odwiedziny	w powstałym	na	jej	gruzach	buddyj-
skim	klasztorze	Erdeni Dzu.	Wieczorny	spacer	na	
wzgórze,	z którego	można	podziwiać	krajobrazy	
doliny	rzeki	Orchon.

D zień�16.	Przy	dźwiękach	oryginalnej	mongolskiej	
muzyki	 w  dalszym	 ciągu	 przemierzamy	malow-
nicze	stepy,	obserwując	pasące	się	stada	owiec,	
kóz,	 krów	 i  koni.	 Po	 drodze	 zatrzymujemy	 się	

w  najpiękniejszych	 i  najciekawszych	miejscach,	
bezwiednie	wydajemy	okrzyki	 zachwytu.	Docie-
ramy	 nad	 jezioro� Ugii	 położone	 na	 wysokości	
1387	m	n.p.m.	Po	obiedzie	możliwość	przejażdżki	
łodziami	oraz	wycieczki	konnej	wzdłuż	brzegów	
jeziora.	 Wieczorem	 typowo	 mongolska	 kolacja	
i nocleg	w jurtach.

D zień� 17.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	 do	Ułan	Bator	 –	
miasta	stołecznych	bulwarów,	blokowisk	i kontra-
stujących	z nimi	osiedli	jurt.	Wizyta	w buddyjskim	
klasztorze-uczelni	 Gandan,	 zwiedzanie	 central-
nego	 placu	 Czyngis-chanaz	 monumentalnym	
gmachem	parlamentu	 oraz	 spacer	w  czasie	 po	
salach	 mongolskiego	 muzeum	 historycznego.	
Czas	wolny	na	reprezentacyjnej	Alei	Pokoju	i wy-
dawanie	ostatnich	tugrików	na	wyroby	z kaszmiru	
i wełny	wielbłądziej.	Wieczorem	wyjście	 na	wy-
stęp	tradycyjnego	zespołu	pieśni	i tańca.	Kolacja	
i nocleg	w hotelu.

D zień� 18.	 Wczesnym	 rankiem	 transfer	 na	 dwo-
rzec	kolejowy.	Ruszamy	pociągiem	na	południe,	
opuszczamy	 strefę	 stepów	 i  wjeżdżamy	 na	 ob-
szar	Gobi	–	najbardziej	wysuniętej	na	północ	pu-
styni	świata.	Wieczorem	żegnamy	się	z Mongolią	
i przekraczamy	chińską	granicę.	

D zień� 19.	 Pobudka	 skoro	 świt,	 by	 przez	 okna	
pociągu	podziwiać	potężne	góry	 z  fragmentami	
Wielkiego	Muru,	 spektakularne	 przełomy	 rzecz-
ne	 i oryginalną	zabudowę	chińskich	miast	 i wsi.	
W połowie	dnia	przybycie	do	Pekinu.	Transfer	do	
hotelu,	a następnie	zwiedzanie:	Plac	Bramy	Nie-
biańskiego	Spokoju	 (Tiananmen)	oraz	kompleks	
zabudowań	 Zakazanego Miasta	 –	 symbolu	
chińskiej	stolicy.	Kolacja	i nocleg.

D zień�20.�Od	rana	wycieczka	na	Wielki Mur	-	je-
den	z ośmiu	cudów	świata,	który	jak	głosi	trady-
cja	rozciągał	się	na	długości	10	000	li	(ok.	5	000	
km).	Powrót	do	Pekinu	i dalszy	ciąg	poznawania	
miasta.	Zwiedzanie	Pałacu�Letniego	 –	najpięk-
niejszego	ogrodu	cesarskiego	w Chinach,	które-
go	¾	powierzchni	zajmuje	sztuczny	zbiornik	wod-
ny	 -	 jezioro	 Kunming,	 przejażdżka	 „smoczymi”	
łodziami.	 Wieczorem	 próba	 żołądków	 na	 targu	
żywności,	kolacja	i nocleg.

D�zień� 21. Zakończenie	 azjatyckiej	 odysei:	 po	
śniadaniu	 krótki	 spacer	 po	 parku,	 w  którym	
mieszkańcy	 Pekinu	 ćwiczą	 Tai-chi,	 następnie	
transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Warszawy.	Koniec	
wyprawy.

TERMINY:
08.06 - 28.06.2015 10.08 - 30.08.2015
CENA: 
7 970�PLN�+�2 560�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 970 PLN + 1 200 USD x kurs sprzedaży 
PKO S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 360 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasach Warszawa-Moskwa oraz 

Pekin-Warszawa
-  przejazdy pociągami na trasach Moskwa-Kazań, 

Kazań-Jekaterynburg, Jekaterynburg-Irkuck, 
Suche Bator -Ułan Bator, Ułan Bator-Pekin - wa-
gony sypialne (kupiejne), przedziały 4-os.

-  zakwaterowanie: nocleg w hotelu 4**** w Ułan 
Bator, 6 noclegów w hotelach 3*** (Moskwa, 
Kazań, Irkuck, Ułan-Ude, Pekin); 3 noclegi 
w kwaterach prywatnych nad Bajkałem (Chużyr 
i Ust’-Barguzin - zawsze tradycyjna bania 
syberyjska, sanitariaty zwykle na zewnątrz, ale 
schludnie i rodzinnie); 3 noclegi w ośrodkach jurt 
turystycznych w Mongolii (jurty 2-os., sanitariaty 
w oddzielnych budynkach); 7 noclegów w pocią-
gach (przedziały 4-os. - kupiejne)

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie z wyjątkiem przejazdów kolejowych (14 
śniadań, 18 obiadokolacji, dodatkowo 4 obiady/
pikniki)

-  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków 
narodowych

- występ folklorystyczny w Tarbagataju
- występ mongolskiego zespołu folklorystycznego
-  opiekę pilota-przewodnika oraz usługi przewod-

ników lokalnych
-  przejazdy: mikrobusami, autami terenowymi, 

kutrem turystycznym oraz przeprawy promowe
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
-  wyżywienie w czasie przejazdu Koleją Transsy-

beryjską
- zwyczajowe napiwki ok. 60 USD
- dopłata do pokoju 1-os.: 380 USD



116 www.wyprawy.pl

D�zień�1. Zbiórka	na	lotnisku	Chopina	w Warszawie	
i wylot	do	Moskwy.	Transfer	do	hotelu,	obiadokola-
cja,	a następnie	wyjazd	na	wieczorną	przechadzkę	
po	 centrum.	Słynnym	moskiewskim	metrem,	 za-
trzymując	się	na	najpiękniejszych	stacjach,	poje-
dziemy	 na	Plac Czerwony.	 Tam	 spacer	 między	
podświetlonymi	murami	Kremla,	fasadą	Głównego	
UniwerMagu,	 gmachem	 Muzeum	 Historycznego	
i bajeczną	bryłą	Soboru	Wasyla	Błogosławionego.	
By night zobaczymy	 także	 słynny	Teatr Bolszoj 
oraz	 plac	Maneżowy	 z  Hotelem	 Rossija.	 Nocleg	
w Moskwie.

D�zień�2.	Po	śniadaniu	z  lokalnym	przewodnikiem	
jedziemy	na	Kreml,	by	zobaczyć	siedzibę	prezy-
denta	(a	dawniej	I sekretarzy),	zabytkowe	cerkwie	
oraz	 wielkie	 car-dzwon	 i  car-armatę.	 Następnie	
wzdłuż	 rzeki	 Moskwy	 udamy	 się	 do	 największej	
świątyni	miasta,	Soboru Zbawiciela.	Przespace-
rujemy	 się	 również	 po	 Arbacie,	 tętniącej	 życiem	
ulicy,	przy	której	w XIX	w.	mieszkał	Puszkin,	a w	
połowie	 XX	 wychowywał	 się	 Okudżawa.	 Później	
moskiewskimi	prospektami	pojedziemy	na	Wzgó-
rza Wróblowe,	skąd	–	sprzed	gmachu	uniwersy-
tetu	–	roztacza	się	panorama	miasta.	Obiadokola-
cja	w restauracji	w pobliżu	placu	Trzech	Dworców	
–	Leningradzkiego,	Jarosławskiego	i Kazańskiego.	
Wyjazd	nocnym	pociągiem	do	Kazania.

D�zień�3.	Przybycie	do	ponadmilionowego	Kazania 
–	położonej	nad	Wołgą	stolicy	rosyjskich	Tatarów.	
Transfer	do	hotelu	i wyjście	w miasto.	Zwiedzanie	
dzielnicy	starotatarskiej	z zabytkowym	meczetem	
Mardżani,	 Soboru	 Kazańskiego	 ze	 słynną	 iko-
ną	 Matki	 Boskiej	 Kazańskiej	 oraz	 najważniejszej	
atrakcji	 miasta:	 Kazańskiego� Kremla	 –	 unika-
towego	 zespołu	 muzealno-architektonicznego	
wpisanego	 na	 listę	UNESCO.	Po	 zmroku	 objazd	
centrum	 i  podziwianie	 podświetlonych	 aren	Uni-

wersjady	 2013.	 Po	 kolacji	 fakultatywnie	

wyście	na	rozgrzewającą	kąpiel	w hamamie	–	łaźni	
tureckiej.	Nocleg	w Kazaniu.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	dalszy	ciąg	poznawania	Ka-
zania:	poranny	spacer	głównym	deptakiem	i wizy-
ta	w Muzeum Tatarstanu,	barwnie	prezentującym	
niełatwą	historię	tego	regionu.	Następnie	wyciecz-
ka	 do	 założonej	 przez	 Iwana	Groźnego	 twierdzy	
Swijażsk,	położonej	nad	szeroko	 rozlaną	Wołgą.	
Zwiedzanie	Monastyru Raifskiego,	słynącego	ze	
wspaniałych	lodowych	rzeźb	tworzonych	w okre-
sie	Bożego	Narodzenia	na	pobliskim	jeziorze.	Po	
powrocie	do	miasta	kolacja	i transfer	na	dworzec	
kolejowy.	Wyjazd	nocnym	pociągiem.

D�zień�5.	W połowie	dnia	przybycie	do	Jekateryn-
burga,	 nazywanego	 „Bramą	 Uralu”.	 Zwiedzanie	
miasta	rozpoczniemy	od	cerkwi Na Krwi	zbudo-
wanej	w miejscu,	gdzie	 rozegrał	 się	dramat	cara	
Mikołaja	 II	 i  rodziny	 Romanowych.	 Zobaczymy	
zasypany	śniegiem	skwer	historyczny,	najważniej-
sze	gmachy	użyteczności	publicznej	oraz	udamy	
się	na	punkt	widokowy	na	najwyższym	wieżowcu	
Jekaterynburga.	 Następnie	 wyjedziemy	 za	 mia-
sto	na	symboliczną	granicę�europy� i Azji	 -	 tam	
toast	 i sesja	fotograficzna	na	styku	kontynentów.	
Po	kolacji	i zakupach	powrót	na	dworzec,	by	kon-
tynuować	podróż	Koleją	Transsyberyjską.	Nocleg	
w pociągu.

D�zień�6.	Miło	spędzamy�czas�w pociągu,	mijając	
Tiumeń,	Iszim	i Omsk,	przekraczając	wielkie	sybe-
ryjskie	rzeki	–	Toboł	i Irtysz,	obserwując	zasypane 
śniegiem�wioski	i wpatrując	się	we	wszechogar-
niającą	biel.	Wieczorem	przybycie	do	Nowosybir-
ska,	 największego	miasta	 Syberii.	 Zakwaterowa-
nie	 w  hotelu,	 kolacja	 oraz	 wieczorny	 spacer	 na	
plac	 przed	 gmachem	 monumentalnego	 dworca	
kolejowego.	Nocleg	w Nowosybirsku.

D�zień� 7.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 Nowosybirska.	
Zwiedzimy	 Sobór	 Wniebowstąpienia	 Pańskiego	

i udamy	się	na	plac	Lenina	z największym	na	świe-
cie	 teatrem opery	 (fakultatywnie	wieczorem	wyj-
ście	na	spektakl).	Trafimy	również	do	kaplicy	św.	
Mikołaja,	zbudowanej	w XIX	w.	w geograficznym	
środku	carskiego	imperium	oraz	przejedziemy	się	
jedynym	 na	 Syberii	 metrem.	 Po	 południu	 celem	
naszej	wycieczki	będzie	Akademgorodok	–	jedy-
ne	w swoim	rodzaju	„miasteczko	uczonych”	zbu-
dowane	w  latach	 ‚60	pośród	syberyjskiej	 głuszy.	
Zobaczymy	 tam	m.in.	 wielkie	muzeum	 transpor-
tu	kolejowego	oraz	potężną	zaporę	na	rzece	Ob.	
Nocleg	w Nowosybirsku.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	 wyjazd	 mikrobusem	 do	
Tomska.	 Po	 drodze	 przystanki	 w  zaśnieżonej	
tajdze	 oraz	 mijanych	 osadach	 z  tradycyjną	 sy-
beryjską	zabudową.	W połowie	dnia	przyjazd	do	
miasta	i zakwaterowanie	w hotelu.	Popołudniowa	
przechadzka	po	centrum	pośród	gmachów	tutej-
szych	 uczelni	 oraz	 kupieckich	 kamienic,	 dobrze	
pamiętających	 czasy	 carskiej	 Rosji.	 Następnie	
zwiedzanie	 Muzeum Architektury Drewnianej,	
prezentującego	tak	charakterystyczne	dla	Syberii	
arcydzieła	sztuki	snycerskiej.	Po	kolacji	dla	chęt-
nych	 wyjście	 do	 miejskiej	 bani	 –	 czyli	 rosyjskiej	
łaźni	parowej.	Nocleg	w Tomsku.

D�zień�9.	Od	rana	dalszy	ciąg	poznawania	Tomska.	
Odwiedzimy	 niezwykłe	 Memorialne Muzeum 
NKWD	 –	 jedną	 z  nielicznych	 w  Rosji	 placówek	
przedstawiających	problematykę	represji	politycz-
nych	w ZSRR.	Pospacerujemy	przez	kwartały	ory-
ginalnej	drewnianej zabudowy,	tworzącej	niepo-
wtarzalną	atmosferę	Tomska	i trafimy	na	rozgrze-
wającą	 ceremonię	 czejepitia.	 Odbędziemy	 także	
wycieczkę	 pełną	 zagadek	 i  tajemnic	 podziemną	
trasą	 turystyczną.	 Na	 koniec	 dnia	 -	 pożegnalna	
kolacja.	Nocleg	w Tomsku.

D�zień�10.	 Transfer	 na	 lotnisko.	 Lot	 do	Warszawy	
z  przesiadką	 w Moskwie.	 Zakończenie	 wyprawy	
na	lotnisku	im.	Chopina.

ROSJA w zimowej odsłonie

TERMINY:
06.12 – 15.12.2014
17.01 – 26.01.2015

13.02 – 22.02.2015

CENA: 
5�450�PLN�+�970�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 450 PLN na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)
III rata: 970 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasach Warszawa-Moskwa oraz 

Tomsk-Moskwa-Warszawa
-  przejazdy pociągami na trasach Moskwa-Kazań, 

Kazań-Jekaterynburg, Jekaterynburg-Nowo-
sybirsk – wagony sypialne (kupiejne), przedziały 
4-os.

-  wszystkie transfery, przejazdy mikrobusami wg 
programu, przejazdy metrem

-  zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach 3***, 3 
noclegi w pociągach (przedziały 4-os. - kupiejne)

-  wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na całej 
trasie (z wyjątkiem przejazdu pociągiem Jekate-
rynburg – Nowosybirsk)

-  bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i parków 
narodowych

-  opiekę pilota-przewodnika oraz usługi przewod-
ników lokalnych

- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3 000 EUR
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
-  wyżywienie w czasie przejazdu Koleją Transsy-

beryjską
- zwyczajowe napiwki ok. 30 EUR
- dopłata do pokoju 1-os.: 130 EUR

Moskwa – Kazań – Jekaterynburg – Nowosybirsk - Tomsk
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D�zień�1. Zbiórka	na	 lotnisku	Chopina	w Warszawie.	
Wylot	do	Magadanu	przez	dwa	porty	tranzytowe.

D�zień�2.	Przybycie	do	Magadanu	-	100-tysięcznego	
miasta,	malowniczo	położonego	na	półwyspie	mię-
dzy	 dwiema	 zatokami	 Morza	 Ochockiego.	 Transfer	
do	hotelu	i odpoczynek	po	podróży.	Po	południu	spa-
cer	 po	 centrum	pośród	 socrealistycznej	 zabudowy,	
gmachów	użyteczności	publicznej	i zwyczajnych	blo-
kowisk.	Zwiedzanie	monumentalnego	soboru	Świętej	
Trójcy,	poświęconego	ofiarom	 represji	politycznych.	
Kolacja,	a dla	chętnych	wieczorna	przechadzka	nad	
brzegiem	morza.	Nocleg	w Magadanie.

D�zień�3.	Od	rana	kontynuujemy	poznawanie	Magada-
nu.	Wizyta	w Muzeum	Geologicznym	oraz	zwiedza-
nie	 Muzeum	 Krajoznawczego,	 którego	 ekspozycja	
przedstawia	m.in.	historię	kołymskich	jednostek	GU-
ŁAG-u	–	Dalstroja	i Siewwostlaga.	Wyjazd	za	miasto	
na	punkt	widokowy,	przy	którym	znajduje	się	wielka	
rzeźba	„Maska	Boleści”,	poświęcona	ofiarom	maso-
wych	represji.	Po	południu	wypływamy	na	krótki	rejs	
po	Morzu	Ochockim,	 podczas	 którego	 spróbujemy	
swoich	sił	w łowieniu	krabów,	z których	słyną	akweny	
rosyjskiego	Dalekiego	Wschodu.	 Powrót	 na	 kolację	
i nocleg	do	Magadanu.

D�zień�4.	Wyruszamy	w podróż	Trasą	Kołymską,	która	
łączy	Magadan	z Jakuckiem	i liczy	ponad	2000	km.	
Trakt,	budowany	w latach	‚30	i ‚40	rękami	więźniów	
GUŁAG-u,	do	dzisiaj	nazywany	jest	„drogą	z kości”.	
Tego	dnia	opuścimy	nadmorskie	doliny	 i wjedziemy	
wgłąb	surowych	Gór	Kołymskich.	Pokonawszy	Prze-
łęcz	Jabłoniową	dotrzemy	do	położonego	w górskiej	
dolinie	uzdrowiska	Tałaja.	Kolacja	 i nocleg	w obiek-
tach	sanatoryjnych.	

D�zień�5.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	 na	 trasę	prowadzącą	
do	Republiki	Sacha,	czyli	Jakucji.	W rejonie	miejsco-
wości	 Siniegorije	 zobaczymy	 ponad	 100-metrowej	
wysokości	 zaporę	 kołymskiej	 elektrowni	 wodnej.	
W Jagodnoje	przerwa	na	obiad	oraz	zwiedzanie	mu-
zeum	 „Pamięć	Kołymy”	 założonego	 przez	miejsco-
wego	niezależnego	historyka.	Przyjazd	na	nocleg	do	
Susumana,	powiatowego	miasteczka,	które	niegdyś	
było	 siedzibą	 kierownictwa	 jednego	 z  największych	
łagrów	Kołymy.

D�zień� 6.	 Jedziemy	 w  dalszą	 drogę	 wśród	 nienaru-
szonych	krajobrazów	Gór	Czerskiego,	nazwanych	ku	

czci	polskiego	zesłańca,	geologa	 i badacza	Syberii.	
Po	 drodze	 będziemy	 pokonywać	 liczne	 przełęcze,	
przekraczać	 dziesiątki	 dzikich	 rzek,	 mijając	 ruiny	
nieczynnych	zakładów	przemysłowych,	opuszczone	
wioski	oraz	pozostałości	obozów	GUŁAG-u.	W poło-
wie	dnia	droga	doprowadzi	nas	do	doliny	rzeki	Nera,	
którą	dotrzemy	na	nocleg	do	miejscowości	Ust’-Ne-
ra,	położonej	nad	Indygirką.	

D�zień�7.	Ruszamy	w dalszą	drogę	Trasą	Kołymską,	
w pewnym	momencie	odbijając	na	 tzw.	Stary	Trakt	
Kołymski,	 który	 doprowadzi	 nas	 do	Ojmiakonu.	 Li-
cząca	500	mieszkańców	wioska	leży	w otoczeniu	su-
rowych	górskich	krajobrazów,	w dolinie	Indygirki,	na	
wiecznej	zmarzlinie.	Określana	jest	mianem	„bieguna	
zimna”,	jako	że	meteorolodzy	notowali	tu	temperatu-
ry	 poniżej	 -70°	C.	Nocleg	w kwaterach	prywatnych	
u miejscowej	ludności,	domowa	kolacja	z tradycyjny-
mi	jakuckimi	potrawami.

D�zień�8.	Poznawanie	Ojmiakonu	i jego	okolic.	Odwie-
dziny	na	farmie	jakuckich	koni	oraz	w sąsiedniej	miej-
scowości	Tomtor	u Czischana	–	jakuckiego	„dziadka	
mroza”.	 Wizyta	 muzeum	 krajoznawczym,	 którego	
ekspozycja	upamiętnia	pisarzy	 i poetów,	odbywają-
cych	karę	w łagrach	Kołymy	–	m.in.	Warłama	Szała-
mowa,	który	dwa	 lata	zsyłki	spędził	w Tomtorze	Po	
południu	czas	wolny	na	spacery,	podziwianie	otacza-
jącej	przyrody	 i  zadumę	nad	historią	odwiedzanych	
miejsc.	Druga	noc	w Ojmiakonie.

D�zień�9.	Tego	dnia	naszym	celem	jest	Chandyga,	a do	
pokonania	 ponad	 400	 km.	 Będziemy	 jechali	 przez	
rozległe	 góry	 Suntar-Chajata,	 mijając	 krajobrazy	
górskiej	 tundry,	 tajgi	modrzewiowej	 i  terenów	 pod-
mokłych,	wypatrując	 lodowców	 i naledzi.	Na	 jednej	
z przełęczy	przekroczymy	dział	wodny	między	zlewi-
skami	Pacyfiku	i Atlantyku.	Po	przyjeździe	do	Chan-
dygi	kolacja	i nocleg.	

D�zień�10.	Stopniowo	wracamy	do	cywilizacji,	zbliżając	
się	do	Jakucka	–	300-tysięcznego	miasta,	stolicy	Re-
publiki	Sacha	(Jakucji).	Po	drodze	czeka	nas	przepra-

wa	promowa	przez	rzekę	Ałdan	oraz	potężnie	rozlaną	
Lenę.	 Po	 zakwaterowaniu	 w  hotelu	 popołudniowy	
spacer	po	centrum	 jakuckiej	stolicy,	oglądanie	cha-
rakterystycznych	dla	miast	Północy	bloków	na	beto-
nowych	palach,	a także	wizyta	w Królestwie	Wiecznej	
Zmarzliny,	gdzie	w podziemnych	korytarzach	prezen-
towane	są	wspaniałe	rzeźby	z lodu.	Nocleg	w Jakuc-
ku.

D�zień�11.�Po	śniadaniu	wyruszamy	na	zwiedzanie	Ja-
kucka.	Zobaczymy	sobór	Przemienienia	Pańskiego,	
kwartały	dawnej	drewnianej	zabudowy,	odwiedzimy	
gwarny	Kriestiański	Rynek,	a także	trafimy	na	punkt	
widokowy,	 by	 ujrzeć	 panoramę	 miasta.	 Następnie	
udamy	się	do	muzeum	historii	i kultury	narodów	Pół-
nocy,	 a  także	 zwiedzimy	 Skarbiec	 Republiki	 Sacha	
(Jakucji)	prezentujący	m.in.	wyroby	z wydobywanego	
tu	złota	i diamentów.

D�zień� 12.	 Tego	 dnia	 wybierzemy	 się	 na	 największą	
rzekę	 Syberii	 –	 Lenę.	 Po	 dotarciu	 mikrobusem	 do	
przystani	przesiądziemy	się	na	kuter,	który	zabierze	
nas	do	Leńskich	Słupów.	To	wpisane	na	 listę	dzie-
dzictwa	 UNESCO	 spektakularne	 formacje	 skalne,	
wyrastające	na	wysokość	100	metrów	prosto	z brze-
gów	rzeki.	Potężne	wapienne	ostańce	będziemy	po-
dziwiać	z wody,	a także	wybierzemy	się	na	pieszą	tra-
sę	wśród	wielkich	skał.	Wieczorem	powrót	na	nocleg	
do	Jakucka.

D�zień�13	Całodniowa	wycieczka	na	lodowiec	Bułuus.	
Po	przeprawie	przez	Lenę	 i pokonaniu	100	km	szu-
trowej	trasy	naszym	oczom	ukaże	się	cudo	przyrody	
w  biało-lazurowych	 barwach,	 które	 swoje	 istnienie	
zawdzięcza	 podziemnym	 wodom	 wydobywającym	
się	na	powierzchnię	z 67-metrowej	szczeliny.	Po	dro-
dze	 zatrzymamy	 się	 także	 przy	 wodospadach	 Kiu-
riulor.	Po	południu	powrót	do	 Jakucka,	 pożegnalna	
kolacja	i ostatni	nocleg	na	Syberii.

D�zień� 14	 Transfer	 na	 lotnisko.	 Wylot	 do	 Warszawy	
z przesiadką	w Moskwie.	Zakończenie	wyprawy	na	
lotnisku	im.	Chopina.

ROSJA: Magadan – Kołyma – Jakucja

TERMINY:
20.06 – 03.07.2015 29.08 – 11.09.2015
CENA: 
7�670�PLN�+�2�900�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 670 PLN + 2 900 USD x kurs sprzedaży 
PKO S.A. na 35 dni przed imprezą (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty Warszawa-Moskwa-Chabarowsk-Ma-

gadan oraz Jakuck-Moskwa 
-  zakwaterowanie: w Magadanie i Jakucku hotele 

3***, w pozostałych miejscowościach motele 
i pensjonaty (pokoje 2- lub wieloosobowe, z ła-
zienkami lub bez)

- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje
-  na całej trasie transport wynajętym mikrobusem, 

opłaty za przeprawy promowe
-  rejsy wycieczkowe po Morzu Ochockim oraz po 

Lenie
- opiekę pilota-przewodnika
- opiekę miejscowego przewodnika
-  opłaty za wstęp do zwiedzanych obiektów i par-

ków narodowych
- ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 5 000 PLN
- koszty wizowania

CENA NIE ZAWIERA:
- zwyczajowych napiwków: ok. 40 USD
-  dopłaty do pokoju 1-os. w Jakucku i Magadanie: 

200 USD

Przejazd Trasą Kołymską znad Morza Ochockiego do Jakucka
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 w Warszawie,	 przelot	
przez	jeden	z europejskich	portów.

D�zień� 2.	 (180	 km)	 JOHANNESBURG,	 GOLD	 REEF	
CITY,	WIOSKA	 KULTUROWA”	 LESEDI”	 Przylot	 do	
Johannesburga.	 Spotkanie	 z  przewodnikiem.	 Wy-
miana	waluty	w jednym	z banków	na	lotnisku.	Pano-
ramiczne	zwiedzanie	“Miasta	Złota”-	Johannesburga	
“Przejazd	do	osady	Gold	Reef	City,	która	dała	po-
czątek	wielkiemu	Johannesburgowi.	Zjazd	do	kopal-
ni	złota,	pokaz	wytopu	złota,	wizyta	w mennicy,	lub	
(wizyta	w „Lion	Park	„gdzie	z bliska	możemy	przyj-
rzeć	się	tym	królom	Afrykańskiego	buszu,	możliwość	
bliskiego	 kontaktu	 z małymi	 lwiątkami	 oraz	 innymi	
zwierzętami).	 Po	 południu	 udajemy	 się	 do	 Skan-
senu	 -Wioski	Lesedi,	  gdzie	 (16:30)	 zapoznamy	się	
z kultura	różnych	plemion	afrykańskich.	Po	tańcach,	
śpiewach	lokalnej	ludności	na	kolacji	(dla	chętnych)	
19:00	mamy	 okazje	 spróbować	 afrykańskiej	 kuch-

ni	z daniami	z dzikich	zwierząt.	Wieczorem	

możemy	posiedzieć	przy	ognisku	z mieszkańcami.	
Nocleg	w wiosce	 3*	w  domkach	 pokrytych	 trawą,	
przystosowanych	 dla	 wygód	 turystów.(Kolacja	 na	
życzenie	za	dopłata	ok	20USD)

D�zień� 3.	 (300km)	 SUN	 CITY-	 PRETORIA-TSHWA-
NE	07:00-08:00	Po	śniadaniu	wyjazd	do	Sun	City-	
Afrykańskiego	 Las	 Vegas.	 Po	 drodze	 wizyta	 na	
miejscowym	 targu	 -możliwość	 zakupu	 pamiątek.	
Przejazd	 przez	 bogate	 w  platynę	 tereny.	 Wizyta	
w  Lost	City	 oraz	 pobyt	w Dolinie	 Fal,	 tropikalnych	
ogrodach,	kompleksie	kasyn.	Około	14:00	Przejazd	
do	Pretorii	 zwiedzanie	Miasta	Kwitnącej	Jakarandy	
(80	000	drzew).	Pretoria	nowa	nazwa	Tshwane	-	ad-
ministracyjna	 stolica	 kraju.	 Zwiedzanie	 Voortakers	
Monument	  domu	Paula	Krugera	 ,	Church	Square,	
centrum	miasta,	Union	Buildings.	Nocleg	w Pretorii	
w hotelu	3*.	(Śniadanie-Lodge)

D�zień� 4.	 (480km)	 MPUMALANGA	 -	 PROWINCJA	
„WSHODZACEGO	SŁONCA	AFRYKI”-	PANORAMA	

ROUTE	07:00-07:30	Po	 śniadaniu	wczesny	wyjazd	
do	prowincji	Mpumalanga.	Przejazd	przez	pola	walki	
z  czasów	Wojen	Burskich.	W południe	 zwiedzanie	
muzeum	w Laydenburg,	w którym	znajdują	się	za-
gadkowe	gliniane	 nakrycia	 głów	 z  XII	wieku.	 Prze-
jazd	przez	 rezerwat	Blyde	River	Canyon	 (Rezerwat	
Kanionu	Rzeki	Blyde)	„	Panorama	Route”	położony	
w Górach	Smoczych.	Kanion	 rzeki	 i otaczające	go	
tereny	 oferują	 jedne	 z  najbardziej	 spektakularnych	
widoków	w RPA.	Kanion	zajmuje	trzecie	miejsce	pod	
względem	wielkości	na	świecie,	a unikalne	formacje	
geologiczne	 takie	 jak:	Burke	Luck	Potholes	  Three	
Rondavels	 czy	Okno	Boga	(God’s	Window)	z tropi-
kalnym	 lasem	deszczowym,	wodospad	Berlin	oraz	
Lizbon	należą	do	wielkich	atrakcji	tego	regionu.	Noc-
leg	w osadzie	w Górach	Smoczych,	Hotel	3*(śniada-
nie-hotel)

D�zień�5.	(360km)	KRUGER	NATIONAL	PARK	-	SAFA-
RI	Od	07:00	Śniadanie,	(lub	Suchy	prowiant	na	śnia-
danie)	wczesny	wyjazd	na	 foto	 safari	mikrobusem.	
Miedzy	11:00	a 14:00	czas	wolny	w  jednym	z obo-
zów	parku.	Zakwaterowanie	około	14:00	w  jednym	
z kampow.	Po	południu	od	15:00	do	18:00	kolejne	
safari	mikrobusem	po	parku	(dla	chętnych	za	dopłata	
od	45USD	na	osobę,	4-godzinny	przejazd	terenowy-
mi	 pojazdami	 rano	 lub	 popołudniu).	 (Dla	 chętnych	
za	 dopłata	 30USD	 od	 16:30	 do	 20:00	wieczorowo	
nocne	safari	pojazdami	terenowym).	Narodowy	Park	
Krugera	 -	 jeden	 z  najsłynniejszych	 rezerwatów	 na	
świecie	-	symbol	Południowej	Afryki,	ciągnie	się	400	
km	z północy	na	południe	 i 70	km	za	wschodu	na	
zachód.	Północna	część	parku	znajduje	się	w Pro-
wincji	 Limpopo,	 a  południowa	w Mpumalanga.	Na	
tym	olbrzymim	obszarze	żyje	147	gatunków	ssaków	
(łącznie	 z  tzw.	 „wielką	 piątką”:	 lwami,	 lampartami,	
słoniami,	 nosorożcami,	 bawołami),	 jak	 również	 114	
gatunków	gadów,	33	płazów,	50	gatunków	ryb	i 300	
gatunków	drzew.	Odnotowano	obecność	ponad	500	
różnych	rodzajów	ptaków.	Nocleg	na	 terenie	parku	
(śniadanie-restauracja)

D�zień�6.	 (410	km)	PARK	KRUGERA-	SWAZILAND	-	
ZULULAND	-	REGION	-	MKUZI	06:00	poranne	safari	
mikrobusem.	Około	08:30	śniadanie,	następnie	dal-
sze	safari	mikrobusem	do	godziny	11:00. 	Po	opusz-
czeniu	 parku	 przejazd	 przez	 zapomniane,	 ukryte	
w  górach	 Królestwo	 Swaziland.	 Miejsce	 dumnych	
Swazi	 oraz	 ich	 pięknych	 kobiet.	 Następnie	 wizyta	
u jednej	z rodzin	Swazi	(mile	widziane	prezenty-	uży-
wana	odzież,	żywność).	Powrót	do	RPA	serca	krainy	
Zulusów-	Kwa	Zulu	Natal.	Kolacja	przy	ognisku	na	
farmie	dzikich	zwierząt	w sercu	jeszcze	nienaruszo-
nego	cywilizacja	regionu.	Lodge	3*	(śniadanie-hotel)

D�zień�7.	(310	km)	HLUHLUWE	/	UMFOLOZI	-	ST.LU-
CIA	 -	 FARMA	KROKODYLI	 07:00	 -	 07:30	 Po	 śnia-
daniu	 wczesny	 wyjazd	 do	 najstarszego	 w  Afryce	
rezerwatu	Umfolozi	 -	 Hluhluwe	 powstałego	w  celu	
ochrony	 białego	 oraz	 czarnego	 nosorożca.	 Cztero	
godzinne	safari	po	rezerwacie	mikrobusem	(lub	 fa-
kultatywni	 terenowym	pojazdem	(40USD).	Przejazd	
do	St.	Lucia.	Wizyta	na	miejscowej	farmie	krokody-
li,	 piesze	safari	po	Rezerwacie	Simangaliso	następ-
nie	rejs	statkiem	po	jeziorze	w poszukiwaniu	hipopo-
tamów,	krokodyli	oraz	ptactwa	wodnego.	Kolacja	(na	
koszt	własny)	w restauracji	oraz	nocleg	w hotelu	3*	
w St.	Lucia.	(Śniadanie-hotel)

D�zień�8.� (240km)	DURBAN	-	OCEANARIUM	07:00-
08:00	 Przejazd	 poprzez	 wybrzeże	 delfinów	 do	
Durbanu	 wizyta	 w  wyjątkowym	 oceanarium	 ,które	
mieści	 się	 na	 starym	statku,	 delfinarium,	 fokarium.	
Spacer	po	słynnej	 ‘’Złotej	Mili’’	 z niepowtarzalnymi	
plażami	 oraz	 ciepłym	 klimatem.	 Kolacja	 (na	 koszt	
własny)	a po	niej	objazd	Durbanu	nocą.	Miasto	na-
zywane	Bombajem	Południa	 jest	 tętniącym	życiem	
portem	 z  atmosferą	 charakterystyczną	dla	 regionu	
Oceanu	 Indyjskiego.	 Tygiel,	 w  którym	 miesza	 się	
kultura	 azjatycka,	 afrykańska	 i  europejska.	 Nocleg	
w hotel	Hotel.3*(śniadanie-hotel)

D�zień�9.	 (380	km)	ROYAL	NATIONAL	PARK	-	DRA-

RPA, KRÓLESTWO SWAZILAND

„śladami gwiazdy południa” 



119www.wyprawy.pl www.wyprawy.pl

KENSBERG	 -	 GÓRY	 SMOCZE	 -	 GOLDEN	 GATE	
07:00-07:30	Wcześnie	rano	pożegnanie	z tropikiem	
Oceanu	Indyjskiego.	Po	opuszczeniu	krainy	Zulusów	
wjeżdżamy	 w  krainę	 Basutu,	 gdzie	 Góry	 Smocze	
(przy	korzystnych	warunkach	pogodowych)	powitają	
widokiem	 na	 szczyty	 „Pałacu	 Gigantów”,	 „Amfite-
atru”	z drugim	najwyższym	na	świecie	wodospadem	
Tugela	 (850	metrów	wysokości).	Odwiedzimy	miej-
sce	 z  liczącymi	 tysiące	 lat	 rysunkami	 skalnymi,	 na	
których	przodkowie	Buszmenów	-	San	People	-	po-
zostawili	ślady	udanych	polowań.	Imponująca	wiel-
kość	Gór	Smoczych	(3300	metrów	n.p.m.),	kanionu	
‘’Golden	 Gate’’	 (Złote	 Wrota)	 stworzonego	 przez	
naturę	 z  piaskowca	 w  kolorze	 złota	 Afryki	 oraz	
bezkresna	 przestrzeń	 oczarują	 nas	 swoją	magią.	
Podczas	wizyty	w wiosce	kulturowej	‘’Basutu’’	za-
poznamy	się	z kulturą	i obyczajami	tego	plemienia,	
które	 jeszcze	tak	niedawno	praktykowało	kaniba-
lizm.	Nocleg	w hotelu	3*	w parku.(śniadanie)

D�zień�10.	(630	km)	PUSTYNIA	KAROO	07:30-08:00	
Po	 śniadaniu	 przejazd	 przez	 centralna	 pustynie	
Karoo	 wokół	 Królestwa	 Lesotho.	 W  drodze	 od-
wiedzamy	kilka	zabytkowych	miejscowości.	Czas	
na	 zwiedzanie	 uroczego	miasteczka	 z  kolonialną	
architekturą	-	Cradock.	Po	intensywnym	dniu	cze-
kać	nas	będzie	nocleg	w Hotelu	z czasów	gorącz-
ki	 złota	w miejscowości	Cradok.	Nocleg	hotel	3*.	
(Śniadanie-hotel)

D�zień� 11.	 (280	 km)	 WSCHODNIA	 PROWINCJA	
PRZYLĄDKOWA	-	PORT	ELIZABETH	07:30-08:00	
Po	śniadaniu.	Przejazd	do	Port	Elizabeth.	Po	dotar-
ciu	do	Port	Elizabeth,	objazd	miasta,	połączony	ze	
zwiedzaniem	zabytków:	Fort	Fryderyk,	kamieniczki	
rzemieślników,	wieża	Kampanella	wybudowana	dla	
uczczenia	lądowania	osadników	w 1820	roku.	Cze-
ka	nas	 również	wizyta	w nadmorskim	 rezerwacie	
przyrody	Cape	Retrival,	spacer	po	plaży	oraz	przy	
odpływie	 po	 rafie	 koralowej.	Wieczór	w  tawernie	
przy	miejscowym	piwie.	Kolacja	w lokalnej	restau-
racji	(na	koszt	własny)	oraz	nocleg	w hotelu	położo-
nym	100m	od	plaży.3*	(Śniadanie-hotel)

D�zień� 12.	 (460km)	 TSITSIKAMMA	 -	 KNYSNA	 -	

OUDTSHOORN	07:00-07:30	Po	śniadaniu	wyjazd	
do	 regionu	Tsitsikamma.	Wizyta	w miejscu	gdzie	
znajduje	się	800	letnie	„Wielkie	Drzewo”	oraz	jego	
starszy	 powalony	 brat.	 Wjazd	 do	 Tsitsikamma	
Nadmorskiego	 Parku	 Narodowego,	 spacer	 Szla-
kiem	Wydry	przez	linowy	most	zawieszony	ponad	
ujściem	rzeki	Sztormowej.	Przejazd	przez	najwięk-
szy	 most	 kontynentu	 Bloukrans,	 do	 delty	 rzeki	
Knysna.	Wizyta	w restauracji	w porcie	jachtowym	
połączona	z degustacją	świeżych	ostryg.	Przejazd	
szlakiem	górskim	Montaque,	który	służył	do	trans-
portu	kości	słoniowej	z centralnej	Afryki	na	wybrze-
że.	Kolacja	(na	koszt	własny)	pod	znakiem	strusia-
-dania	 ze	 strusia	 innych	 dzikich	 zwierząt	 Nocleg	
w  pensjonacie	 na	 farmie	 w  Oudtshoorn,	 stolicy	
hodowców	strusi	Lodge.4*	(Śniadanie	-hotel)

D�zień� 13.	 (440	 km)	 ODTSHOORN	 -	 PUSTYNIA	
KLEIN	KAROO	-	WINIARNIE	07:30-08:30	Po	śnia-
daniu	będziemy	podziwiać	grotę	Cango	z jej	wspa-
niałą	kolekcją	barwnych	stalagmitów	oraz	stalak-
tytów.	W stolicy	strusi	-	Oudtshoorn	odwiedzamy	
farmę	strusi	gdzie	zapoznamy	się	z hodowla	tego	
interesującego	ptaka.	Wina,	Bredy	oraz	Porto	pro-
wincji	Cape	są	słynne	w wielu	krajach.	Napoleon	
III	pijał	tylko	Cape	Colony	Port.	Odwiedzimy	kilka	
lokalnych	 winiarni	 znanych	 z  wyśmienitych	 win.	
Nocleg	 w  hotelu	 pensjonacie	 3*(śniadanie	 -pen-
sjonat)

D�zień� 14.	 GÓRA	 STOŁOWA	 -	 PRZYLĄDEK	DO-
BREJ	NADZIEI	 -WYSPA	 FOK	 -	 PLAŻE	 PINGWI-
NÓW	 -	 GÓRA	 SYGNAŁOWA	 07:30-08:00	Wjazd	
kolejką	na	Górę	Stołowa	 (przy	sprzyjających	wa-
runkach	 pogodowych).	 Przejazd	 malowniczym	
wybrzeżem	 do	 Hout	 Bay;	 podróż	 statkiem	 na	

wyspę	Fok.	Krótki	postój	na	miejscu	widokowym	
-	Chapmans	Peack.	Na	Półwyspie	Przylądkowym	
zwiedzamy	 Przylądek	 Dobrej	 Nadziei-	 miejsce	
gdzie	 spotykają	 się	dwa	oceany	 Indyjski	 i  Atlan-
tycki.	 Przejazd	 obok	 krzyży	 postawionych	 przez	
pierwszych	 podróżników	 -chrześcijan	 -	 Bartolo-
meo	 Diaz	 oraz	 Vasco	 da	 Gama,	 którzy	 opłynęli	
kontynent	 Afrykański.	 W  drodze	 powrotnej	 do	
Kapsztadu	wizyta	w Simons	Town	na	plaży	pin-
gwinów,	gdzie	można	spotkać	kolonie	tysięcy	pin-
gwinów.	Powitanie	afrykańskiego	zachodu	słońca	
z lampką	miejscowego	wina	na	Wzgórzu	Sygnało-
wym,	widok	na	Kapsztad	nocą.	Powrót	do	pensjo-
natu	3*.(Śniadanie)

D�zień�15.	 (220	km)	KAPSZTAD	 -	08:00-08:30	Po	
śniadaniu	 -	 Zwiedzanie	 Kapsztadu:	 Odwiedzimy	
zamek	Cape	Castle,	Ogrody	botaniczne	-Compa-
ny	Gardens	z cząstką	historii	Matki	Miast;	budynki	
Parlamentu;	 katedra	 Anglikańska;	 Malay	 Quar-
ters	na	zboczu	Góry	Sygnałowej	 -	miejsce	gdzie	
w ostatnim	stuleciu	powstała	nowa	rasa	człowie-
ka	-	Cape	Malaj	(	Malajczyk	Przylądkowy).	Wizyta	
w  jednym	 z  licznych	 meczetów	 wybudowanych	
przez	zesłańców,	politycznych	wrogów	ekspansji	
holenderskiej.	 Zielony	 Rynek	 -	 dziś	 afrykańskie	
targowisko.	Czas	wolny	w centrum	miasta,	spacer	
po	deptaku	St.Georges	(Aleja	Świętego	Jerzego).	
Zwiedzamy	 słynny	Water	 Front	 -	 część	 portowa	
udostępniona	dla	turystów.	Przejazd	na	plażę	z wi-
dokiem	na	Zatokę	Stołową	oraz	miasto	Kapsztad,	
pożegnanie	z Afryką	przy	lampce	szampana,	prze-
jazd	na	lotnisko,	odprawa	oraz	odlot	do	kraju.

D�zień� 16.�Przelot	 do	 Europy,	 lądowanie	 w War-
szawie.

TERMINY:
17.01.-02.02.2015
14.02.-02.03.2015
21.03.-06.04.2015
25.04.-11.05.2015
13.06.-29.06.2015
18.07.-02.08.2015*

14.08.-30.08.2015*
12.09.-28.09.2015
10.10.-26.10.2015
07.11.-23.11.2015
27.11.-14.12.2015
26.12 - 11.01.2016**

* wysoki sezon - dopłata 900 PLN
** termin noworoczny - dopłata 1 180 PLN + koszt balu 
sylwestrowego

CENA: 
6�170�PLN�+�2�130�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 170 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 130 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  zakwaterowanie w hotelach na poziomie 3*i 4* 

lub bungalowach (pokoje 2- osobowe z łazienka-
mi, klimatyzacja (gdzie konieczna), czajnik, kawa 
i herbata w pokojach w większości hoteli. Base-
ny kąpielowe w większości miejsc noclegowych.

- Posiłki wymienione w programie.
- Transport z klimatyzacją.
-  Opiekę polskojęzycznego przewodnika na tere-

nie RPA, Swazilandu.

CENA NIE ZAWIERA:
-  Wstępów na wymienione imprezy oraz degu-

stacje płatne przewodnikowi po wylądowaniu 
- USD 580

 - Safari terenowymi pojazdami (na życzenie za 
dopłatą)

- porterów (ok. 1.USDza bagaż)
- napiwki
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D�zień�1.	Wylot	z Warszawy	przez	jeden	z portów	lotni-
czych	w Europie.

D�zień�2.	(40km)	Przylot	do	Kapsztadu.	Powitanie	przez	
lokalnego	przewodnika	(z	językiem	polskim)	Zwiedza-
nie	Kapsztadu:	Ogrody	botaniczne	(Company	Garden	
s),	Malay	Quarters	-(na	zboczu	góry	Sygnałowej)	bu-
dynki	 kiedyś	zamieszkałe	przez	 zeslancow/niewolni-
ków,	dzisiaj	tętniące	życiem	środowisko	-	Cape	Malay,	
targowisko	 -	 czas	wolny	w  centrum	miasta.	 Spacer	
po	Deptaku-Sant	Georges	street.	Transfer	do	hotelu	
czas	na	odświeżenie.	Zwiedzamy	słynny	Water	Front	
-	 część	 portowa	 udostępniona	 dla	 turystów.	 Wjazd	
kolejką	 na	 Górę	 Stołową.	 Powitanie	 afrykańskiego	
zachodu	 słońca	 z  lampką	miejscowego	wina.	 Kola-
cja	w restauracji	z darami	morza.	Przejazd	do	Lodge	
oddalonej	o spacerek	od	plaży,	 z widokiem	na	całą	
Zatokę	Stołową	z miastem.	Nocleg	Lodge	3*.	(Kolacja	
w restauracji).

D�zień� 3.	 (160km)	 Śniadanie	 od	 godz.07:00.	 Wyjazd	
godz.	08:00	na	zwiedzanie	półwyspu	przylądkowego.	
Przejazd	malowniczym	wybrzeżem	do	Hout	Bay.	Po-
dróż	statkiem	na	wyspę	Fok.	Następnie	przejazd	na	
miejsce	 widokowe	 Chapmans	 Peack.	 Odwiedzamy	
Przylądek	Cape	oraz	Przylądek	Dobrej	Nadziei	miej-
sce,	gdzie	spotykają	się	dwa	oceany	Indyjski	i Atlan-
tycki.	Odwiedzamy	miejsce,	gdzie	słynni	podróżnicy	
Bartolomeo	 Diaz	 oraz	 Vasco	 da	 Gama	 postawili	
pierwsze	chrześcijańskie	krzyże	na	afrykańskim	kon-
tynencie.	W drodze	powrotnej	do	Kapsztadu	wizyta	
w  Simons	 Town	 na	 Plaży	 Pingwinów,	 gdzie	 można	
spotkać	kolonie	tysięcy	pingwinów.	Około	godz.17:00	
powrót	do	Lodge,	 czas	na	odświeżenie.	Wieczorem	
kolacja	 na	 Long	 Str.(Tradycyjna	 kuchnia	 Afrykańska	
oraz	rytmy	Afryki)	Kapsztad	nocą.	Powrót	do	Lodge	
3*.(Śniadanie	w lodge,	kolacja	w restauracji)

D�zień� 4.	 (40km+(1400km	 lot)	 +420km)	 Godz.	 03:30	
kawa	 z  przekąską.	Godz.	 04:00	 transfer	 na	 lotnisko	
oraz	około	06:00	przelot	do	Johannesburga	(śniada-
nie	 na	 pokładzie	 samolotu).	 Po	wylądowaniu	 08:00,	
przejazd	w kierunku	Parku	Narodowego	Krugera.	Po	
wjeździe	do	parku	Krugera	1,5	godzinne	safari	mikro-
busem.	Dla	chętnych	po	zakwaterowaniu	(fakultatyw-
nie	na	koszt	własny	30	USD)wieczorowo-	nocne	safari	
terenowymi	pojazdami.	Kolacja	i nocleg	w obozie	par-
ku-bungalowy.	 (Śniadanie	 i  kolacja	w  restauracji	 lub	
grill)

D�zień� 5.	 (210km)	 Wczesne	 safari	 od	 godz.	 6:00	 do	
godz.	11:00	mikrobusem	 lub	 (fakultatywnie	na	koszt	
własny	50USD	pojazdami	 terenowymi).	Około	godz.	
9:00	śniadanie	w jednym	z klampów	parku.	Po	połu-
dniu	od	godz.	14:00	do	godz.	17:00	kolejne	safari	po	
parkumikrobusem.	 Narodowy	 Park	 Krugera	 -	 jeden	
z  najsłynniejszych	 rezerwatów	 na	 świecie	 -	 symbol	
Południowej	Afryki	ciągnie	się	400	km	z północy	na	
południe	i 70	km	ze	wschodu	na	zachód.	Na	tym	ol-

brzymim	obszarze	żyje	147	gatunków	ssaków	

(łącznie	 z  tzw.	 „wielką	 piątką”:	 lwami,	 lampartami,	
słoniami,	 nosorożcami,	 bawołami),	 jak	 również	 114	
gatunków	gadów,	33	płazów,	50	gatunków	ryb	i 300	
gatunków	drzew.	Odnotowano	obecność	ponad	500	
różnych	rodzajów	ptaków.	O godz.	17:00	opuszczamy	
park	 kierując	 się	w  stronę	miejscowości	 Sabie.	 Ko-
lacja	 i nocleg	w hotelu	3*	w miejscowości	w Górach	
Smoczych.(Śniadanie	i kolacja	w restauracji)

D�zień�6.	 (480km)	Śniadanie	od	godz.	07:00	do	godz.	
08:00	Przejazd	do	Pretorii	przez	rezerwat	Blyde	River	
Canyon	 (Rezerwat	 Kanionu	 Rzeki	 Blyde),	 położony	
w Górach	Smoczych.	Kanion	rzeki	i otaczające	go	te-
reny	oferują	najbardziej	spektakularne	widoki	w RPA.	
Kanion	zajmuje	 trzecie	miejsce	pod	względem	wiel-
kości	 na	 świecie.	 Przejazd	 jedną	 z  najpiękniejszych	
tras	krajobrazowych	„Panorama	Route”	z tropikalnym	
lasem	 deszczowym,	 Oknem	 Boga	 (God’s	 Window),	
wodospad	 Berlin	 oraz	 Lizbon.	 Unikalne	 formacje	
geologiczne	 takie	 jak:	 Burke	 Luck/Potholes,	 Three	
Rondavels,	należą	do	wielkich	atrakcji	 tego	kanionu.	
Przyjazd	do	hotelu	w Pretorii	3*lub	w Johannesburgu.	
Około	godz.	19:00	Kolacja	i nocleg.	(Śniadanie,	kola-
cja	w restauracjach	hotelowych)	

D�zień� 7.	 (160km)	 Śniadanie	 od	 godz.	 07:00	 do	
godz.09:00	Po	śniadaniu	zwiedzanie	Pretorii.	Pretoria	
(nowa	nazwa	Thswane)	będąca	stolicą	administracyj-
ną	Republiki	Południowej	Afryki,	 znana	 również	pod	
nazwą	 „miasto	 ogrodów”	 lub	 „miasto	 Jakarandy”	
(ponad	 60000	 drzew	 Jakaranda	 o  jasnofioletowych	
kwiatach).	Zwiedzamy	pomnik	Voortekker	Monument	
(Pomnik	Pionierów	Borskich)	 z przedstawioną	histo-
rią	Wielkiej	Wędrówki	 (Groot	Trek),	wykutą	w długim	
na	93	metry	marmurowym	frezie.	Odwiedzamy	dom	
Paula	 Krugera	 -słynnego	 prezydenta	 niegdysiejszej	
Republiki	Transwalu.	Z Union	Building,	siedziby	 rzą-
du,	rozciąga	się	zapierający	dech	w piersiach	widok	
na	miasto.	Po	południu	udajemy	się	do	Skansenu	 -	
wioski	Lesedi,	gdzie	 zapoznamy	się	 z kulturą	pięciu	
różnych	plemion	afrykańskich:	Zulu,	Kosa,	Basotho,	
Pedi,	Ndebele.	Po	tańcach,	śpiewach	lokalnej	ludno-
ści	na	kolacji	mamy	możliwość	spróbowania	afrykań-
skiej	kuchni	z daniami	z dzikich	zwierząt.	Wieczorem	
przy	ognisku	przysłuchujemy	się	afrykańskim	opowia-
daniom.	Nocleg	w wiosce	3*	w domkach	pokrytych	
trawą,	przystosowanych	dla	wygód	turystów.	(Śniada-
nie	w hotelu,	kolacja	w restauracji	w wiosce)	

D�zień�8.	(140km+(1600km	lot)	+30km)	07:00	śniadanie.	
Godz.07:45	transfer	do	Johannesburg.	Godz.	10:50	lot	
do	Zimbabwe	-Victoria	Falls(2	godziny).	Po	wylądowa-
niu	o 12:35	w Victoria	Falls	 (otrzymujemy	wizę	dwu-
krotnego	przekroczenia	granicy	koszt	wlasny45USD)	
transfer	 do	 hotelu,	 zakwaterowanie	 w  hotelu	 blisko	
Wodospadów	Viktorii.	Czas	wolny.	Około	16:00	trans-
fer	do	przystani	przy	 rzece,	aby	popłynąć	 łodzią	na	
zachód	słońca	na	rzece	Zambezi(na	koszt	wlasny	55	
USD).,w	 trakcie	będziemy	szukać	zwierząt	 tego	wo-

dopoju	Afryki.	Na	łodzi	mały	poczęstunek	oraz	napoje	
alkoholowe	 bez	 ograniczeń.Po	 powrocie	 do	 hotelu	
kolacja	 z  pokazem	 folklorystycznych	 tańców	 lokal-
nej	ludności.	Nocleg	w hotelu	3*.	(Śniadanie	i 	kolacja	
w hotelu)

D�zień�9.	(15km)	Od	godz.	07:00	śniadanie.	Dzień	spę-
dzamy	 na	 wybrane	 przez	 siebie	 atrakcje(	 na	 koszt	
własny).	Zwiedzamy	Wodospady	Viktorii	 Zimbabwe-
(koszt	 od	 strony	 Zimbabwe	 40	 USD)(oraz	 koszt	 od	
strony	 Zambii	 20	 USD	 (Wiza	 przekroczenia	 granicy	
do	Zambii	USD	30	potrzebna	jest	również	żółta	ksią-
żeczka).	Możliwość	przelotu	helikopterem	nad	wodo-
spadami	(koszt	własny	150	USD)	lub	motolotnią	(koszt	
własny	 130	 USD)	 Przelot	 nad	 wodospadami	 oraz	
kanionem	Viktoria	 Falls(koszt	własny	 160USD),	 sko-
ki	Bangi	 (koszt	własny	120	USD)	 (111m).	Wieczorem	
19:00	transfer	na	kolacje	w Booma	(koszt	własny	60	
USD)	 -tradycyjne	dania	Afryki	z potrawami	z dzikich	
zwierząt,	w trakcie	kolacji	-	występy	folklorystyczne,	
aktywna	gra	na	bębnach.	Nocleg	w hotelu	3*	 (Śnia-
danie	w hotelu)

D�zień� 10.	 (30km)	 Od	 07:00	 śniadanie.	 Dla	 chętnych	
fakultatywnie	safari	na	słoniach	(koszt	własny	ok	150	
USD).W	południe	transfer	na	lotnisko	oraz	przelot	do	
Johannesburga,	 lądowanie.	 Ponowna	 odprawa	 dal-
szy	lot	doEuropy.(Śniadanie	w hotelu)

D�zień�11.	Przelot	do	Europy,przerwa	tranzytowa	i dal-
szy	lot	do	Warszawy.

RPA + Zimbabwe - Victoria Falls

TERMINY:
01.02 - 11.02. 2015
01.04 - 11.04.2015 
01.05 - 11.05.2015
01.07 - 11.07.2015

01.08 - 11-08.2015
02.10 - 12.10.2015
03.11 - 13.11.2015

CENA: 
7�300�PLN�+�1 670�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7300 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 670 USD 

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa Kapsztad Johanesburg War-

szawa, przeloty wewnętrzne 
-  zakwaterowanie: w hotelach na poziomie 3*, 

bungalowach, pokoje 2- osobowe z łazienkami, 
klimatyzacja (gdzie konieczna), czajnik, kawa 
i herbata w pokojach w większości hoteli. Base-
ny kąpielowe w większości miejsc noclegowych. 

-  wyżywienie: posiłki wymienione w programie
-  transport z klimatyzacją
-  opieka polskojęzycznego przewodnika na terenie 

RPA oraz angielskojęzycznego w Zimbabwe
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  wstępów na wymienione imprezy oraz degusta-

cje w RPA około USD 220
-  safari terenowymi pojazdami (na życzenie za 

dopłatą)
-  wstępów na imprezy z zaznaczoną ceną w pro-

gramie na terenie Zimbabwe oraz Zambii
-  porterów - ok. 1 USD /bagaż
-  napiwków ok. 5 USD / dzień
-  wiz (Zimbabwe na granicy 45 USD, Zambia na 

granicy 30 USD)
-  dopłata do pokoju 1-os 620 USD

UWAGA!�
Zabieramy 2 fotografie do wiz.
Konieczna żółta książeczka!

Cena�za�osobę�przy�grupie�(od�4�do�20�osób):�
1670USD,
Płatność�przyjmowana�tylko�w USD�wydru-
kowanych�po�2006�roku

Wschodnia Prowincja Przylądkowa, Kraina Wschodzącego Słońca Afryki  
z Parkiem Krugera, Pretoria.
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D�zień� 1.� Zbiórka	 na	 lotnisku	 w  Warszawie/	
Berlinie	wylot	 na	Seszele,	 z  jednym	między-
lądowaniem	.	

D�zień�2.�Przylot	na	wyspę	Mahe.	Przejazd	do	

portu.	Zaokrętowanie	na	statek	Sea	Shell/Sea	
Pearl.	Przywitanie	z kapitanem	i resztą	załogi.	
Wypłynięcie	z Port	Victoria	około	godz.	12:00.	
Rozpoczęcie	 rejsu	 z wyspy	Mahe	 -	 najwięk-
szej	 wyspy	 archipelagu	 Seszeli,	 w  okolice	
wyspy	Round	 Island.	Wieczorem	zapoznanie	
się	 z  kreolską	 kuchnią	podczas	powitalnego	
grilla.

D�zień� 3.� Przybycie	 na	 wyspę	 Praslin,	 drugą	
co	do	wielkości	zamieszkaną	wyspę	Seszeli,	
słynącą	 na	 całym	 świecie	 z  bajkowych	 plaż	
i  ekskluzywnych	 hoteli.	 Na	 wyspie	 znajduje	
się	wpisany	na	listę	Światowego	Dziedzictwa	
UNESCO	rezerwat	natury	Vallee	de	Mai.	Moż-
na	tu	podziwiać	endemiczny	gatunek	lodoicji	
seszelskiej	 (palmy	 seszelskiej)	 oraz	 unikalny	
coco	 de	 mer	 (kokos	 morski).	 Las	 tropikalny	
porastający	częściowo	wyspę	jest	domem	dla	
czarnej	 papugi.	 Odkrywanie	 niesamowitych	
ścieżek	 rezerwatu	 ukrytych	 pod	 baldachi-
mami	 masywnych	 palm.	 Powrót	 na	 pokład,	
możliwość	korzystania	z przeróżnych	atrakcji:	
nurkowania,	 snorklingu	 lub	 innych	 sportów	
wodnych.

D�zień� 4.	 Wypoczynek	 na	 pokładzie	 statku	
w drodze	na	wyspę	-	La	Digue,	na	której	rowe-
ry	i wozy	ciągnięte	przez	woły	są	nadal	najbar-
dziej	popularnym	środkiem	transportu.	Sławę	
wyspie	przyniosły	masywne	formacje	granito-
wych	głazów	narzutowych	przy	Anse	Source	
d’Argent,	którą	uważa	się	za	najczęściej	foto-
grafowaną	 plażę	 Seszeli.	 Zwiedzanie	 wyspy	
rowerem.	Po	południu	powrót	na	statek.

D�zień� 5.	 Dalszy	 rejs	 w  stronę	 siostrzanych	
wysp	 Grande	 Soeur	 i  Petite	 Soeur.	 Idealne	
miejsce	do	nurkowania,	snorklingu	i słonecz-
nych	 kąpieli	 wokół	 całkowicie	 bezludnych	

tropikalnych	wysp.	Po	południu	wizyta	na	wy-
spie	Coco,	niewielkiej	wysepce	o powierzch-
ni	zaledwie	1,8	ha	 ,	 fantastyczne	miejsce	do	
snorklingu	i podziwiania	wielobarwnych	tropi-
kalnych	ryb.

D�zień� 6.	 Wypoczynek	 na	 pokładzie,	 ciesze-
nie	się	promieniami	słońca	wśród	niebieskich	
wód	Oceanu	Indyjskiego	w drodze	na	wyspę	
Booby.	 Poranne	 nurkowanie	 i  inne	 sporty	
wodne.	 Po	 obiedzie	 przybycie	 do	 brzegów	
wyspy	 Aride,	 która	 jest	 miejscem	 lęgowym	
ponad	 miliona	 ptaków	 morskich.	 Występu-
ją	 tu	 największe	 na	 świecie	 kolonie:	 rybitwy	
cienkodziobej,	burzyka	równikowego,	rybitwy	
różowej.	Spacer	szlakiem,	który	prowadzi	na	
szczyt	widowiskowego	klifu.	W wodach	wokół	
wyspy	można	spotkać	nawet	około	400	 róż-
nych	gatunków	ryb.	

D�zień�7.	Rankiem	przybycie	do	wyspy	Curieu-
se.	 Wizyta	 w  małej	 stacji	 badawczej	 wybu-
dowanej	 w  celu	 obserwacji	 żółwi	 morskich.	
Zobaczymy	również	ruiny	kolonii	trędowatych	
z XIX	wieku.	Po	obiedzie	czas	na	odpoczynek	
i podziwianie	białych	piaskowych	plaż	i turku-
sowej	wody	oraz	harce	wodne.	

D�zień�8.	Leniwe	żeglowanie	w drodze	powrot-
nej	do	Mahe.	Ostatnia	okazja	do	korzystania	
z uroków	morskiej	podróży.	Przystanek	w Ile	
Seche,	 -	 snorkling,	 nurkowanie.	 Pożegnalna	
kolacja.	Przybycie	do	Port	Victoria	na	nocleg.

D�zień� 9.� Opuszczenie	 jachtu	 na	 nadbrzeżu	
Inter-Island	 o  godzinie	 8.30.	 Czas	 wolny	 na	
zwiedzanie	 wyspy.	 Po	 południu	 transfer	 na	
lotnisko.	 Wylot	 do	 Warszawy/Berlina	 z  mię-
dzylądowaniem.	

Dzień�10.	Przylot	do	Warszawy/Belina

SESZELE 

TERMINY:
23.01 - 01.02.2015
20.02 - 01.03.2015
03.04 - 12.04.2015

24.04 - 03.05.2015
23.10 - 01.11.2015
20.11 - 29.11.2015

CENA: 
6 480�PLN�+�1456�eUR�
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 6480 PLN + 1456 EUR x kurs sprzedaży 
Pekao S.A. lub wpłata w euro na konto dewizowe - 
na 35 dni przed terminem wyjazdu (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa/Berlin - Mahe - War-

szawa/Berlin
-  zakwaterowanie na jachcie Sea Shell lub Sea 

Pearl w kabinach 2-osobowych z umywalką, 
toalety i prysznice ogólne

-  pełne wyżywienie podczas rejsu (baz napojów 
do posiłków)

-  transfer lotnisko/port/lotnisko
-  podczas rejsu opieka załogi anglojęzycznej
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu: 182 EUR
- napiwków: 50 EUR

UWAGA!
Dla chętnych możliwość pozostania w Abu Dhabi 
lub Dubaju dowolną ilość dni - za dodatkową 
opłatą.

Rejs dużym jachtem ze zwiedzaniem najważniejszych wysp i atrakcji Seszeli 
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	 na	 Sri	 Lankę	 przez	 jeden	 z  europejskich	 portów	
lotniczych.	Przerwa	tranzytowa	i wylot	do	Kolombo.

D�zień�2.	Przylot	na	lotnisko	Bandaranaike	w Katunay-
ake	koło	Kolombo.	Wyjazd	w kierunku	Anuradhapury.	
Po	drodze	przystanek	na	krótki	odpoczynek	w miej-
scowości	 Puttalam.	 Po	 przyjeździe	 do	 pierwszej	
stolicy	Sri	Lanki	-	Anuradhapury	(ok.	177	km)	zakwa-
terowanie	 i  odpoczynek.	 Wieczorem	 (	 dla	 chętnych	
-	fakultatywnie	rowerem)	zwiedzanie	miasta.	Tu	znaj-
dują	się	jedne	z największych	stup	buddyjskich	(Ru-
wanwalisaja	zwana	Wielką	Stupą	czy	wihara	Abhaja-
giri)	oraz	święte	drzewo	Bo	-	„potomek”	oryginalnego	
drzewa,	pod	którym	siadał	i medytował	sam	Budda.	
Kolacja	i nocleg	w dawnej	stolicy.

D�zień�3.�Po	śniadaniu	zwiedzanie	najstarszego	i naj-
większego	 kompleksu	 zabytków	 cejlońskich	 pierw-
szej	stolicy	Sri	Lanki:	dagoba	Dźetawanarama	i zespół	
świątynny	Abhajagiri.	Anuradhapura	zaliczona	jest	do	
najstarszych	miast	stale	zamieszkanych	na	ziemi,	wpi-
sana	na	listę	UNESCO,	była	stolicą	Cejlonu	przez	nie-
mal	1500	lat	(od	IV	w p.n.e.	do	początku	XI	w n.e.).	Po	
południu	przejazd	do	miejscowości	Ritigala.	 Spacer	
lankijską	dżunglą	do	pozostałości	leśnego	klasztoru.	
Kontynuacja	przejazdu	do	Polonnaruwy	-	 „śpiącego	
miasta”.	Kolacja,	nocleg	w bungalowach,	położonych	
nieopodal	pól	ryżowych.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	drugiej	 stolicy	Sri	
Lanki	 -	 Polonnaruwy	 z  imponującymi	 ruinami	 pała-
ców,	 rzeźb	z okresu	między	X	a XIII	w.	 (wihara	Gal,	
Lotosowa	Sadzawka	oraz	zespół	klasztorny	Alahana	
Pirivena).	Obiad	w  lokalnym	gospodarstwie	z wido-
kiem	na	pola	ryżowe.	Wizyta	w tradycyjnym	młynie,	
który	 produkuje	 10	 ton	 ryżu	 na	 godzinę.	Następnie	
jeep	safari	w Parku	Minneriya.	Powrót	na	nocleg	do	
Polonnaruwy.	

D�zień�5.	Rano	spacer	po	mieście,	podziwianie	sieci	
kanałów	i zbiorników	wodnych,	które	magazynowały	
wodę	 w  porze	 suchej	 za	 czasów	 świetności.	 Pod-
glądanie	 lokalnych	 kobiet,	 piorących	 w  zbiornikach	
ubrania	oraz	bawiących	się	w wodzie	dzieci…	Wyjazd	
do	Sigirii	-	Lwiej	Skały,	gdzie	czeka	nas	„wspinaczka”	
do	pałacu	na	szczycie.	Odwiedzamy	twierdzę	z V	w.	
(wpisana	na	listę	UNESCO)	z malowniczym	Ogrodem	
Wodnym,	Ogrodem	Skalnym	i schodami	prowadzą-
cymi	na	taras	pałacowy,	Lustrzaną	Ścianą	oraz	zna-
nymi	na	całym	świecie	skalnymi	freskami,	które	po	XV	
wiekach	nadal	promienieją	kolorami.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�6.	Wyjazd	do	Kandy,	malowniczego	miasta	po-
łożonego	na	wzgórzach,	które	było	ostatnią	królewską	
twierdzą	broniącą	się	przed	portugalską,	holenderską	
i brytyjską	dominacją	kolonialną	do	roku	1815.	Sank-
tuarium	 średniowiecznej	 kultury,	 sztuki,	 rzemiosła	
artystycznego	i życia	wyższych	sfer.	Po	drodze	zwie-
dzanie	 świątyń	 skalnych	 w  Dambulli	 i  ogrodu	 przy-
praw	w Matale	(pieprz	i wanilia,	kolendra	i kardamon,	
cynamon	i gałka	muszkatołowa,	itp.	oraz	sporządzo-
ne	 z  nich	 ekstrakty	 i mikstury	w  celach	 kulinarnych	
i leczniczych).	Po	przyjeździe	wizyta	w 	centrum,	sku-
piającym	się	wokół	jednej	głównej	ulicy	oraz	w Sank-
tuarium	Świętego	Zęba	Buddy	z XVI	w.	Odwiedzimy	
Centrum	Kultury,	gdzie	odbędzie	się	pokaz	tradycyj-
nych	 tańców	 przy	 rytmach	 lokalnej	muzyki.	 Kolacja	
i nocleg	w Kandy.

D�zień�7.�Po	śniadaniu	czas	wolny	na	spacery	po	oko-
licy	albo	fakultatywnie	do	wyboru:	przejazd	do	Pinna-
weli	 (	wizyta	w niezwykłym	miejscu	 jakim	 jest	siero-
ciniec	dla	słoni,	gdzie	otacza	się	opieką	te	ogromne,	
porzucone	zwierzęta)	lub	rafting	-	spływ	dość	leniwą	
rzeką	w okolicach	Kitulgali	 (dostępny	dla	wszystkich	
średnio	sprawnych	fizycznie).	Dla	chętnych	-	bardzo	
wczesny	wyjazd	z hotelu,	przejazd	ok.	2,5	godziny).	Po	
południu	przejazd	do	Nuwary	Eliyi	górskiego	uzdro-
wiska	położonego	na	wysokości	1890	m	n.p.m.	po-
śród	wysokich	pasm	górskich	i plantacji	herbaty.	Po	
drodze	wizyta	 na	 plantacji	 herbaty	wraz	 z  degusta-
cją	wyśmienitych	cejlońskich	herbat.	Po	przyjeździe	
zwiedzanie	kolonialnego	miasteczka.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�8.�Po	śniadaniu	wyjazd	do	Parku	Narodowego	
Równiny	 Hortona,	 który	 leży	 na	 wysokości	

ponad	2000	m	n.p.m.	dlatego	należy	się	spodziewać	
chłodniejszego	 i bardziej	wietrznego	klimatu	niż	na	
nizinach.	Park	obejmuje	obszar	31	km2	i jest	miesza-
niną	górskich	lasów	i wilgotnych	łąk.	Jest	ostoją	dla	
niektórych	gatunków	roślin	i zwierząt	nie	występują-
cych	nigdzie	indziej.	Jedną	z atrakcji	jest	niepowta-
rzalny	punkt	widokowy,	usytuowany	na	krawędzi	pła-
skowyżu	 (870	m)	tzw.	Koniec	Świata	 (World’s	End).	
Opuszczamy	miasto	Nuwara	Eliya	i zjeżdżamy	z gór	
na	południe	do	Tissamaharamy.	Po	przyjeździe	zwie-
dzanie	miasteczka	i lokalnej	wytwórni	napoju	(	zbliżo-
nego	do	naszego	jogurtu).	Kolacja	i nocleg.

D�zień�9.	Wcześnie	rano	jeep	safari	do	Parku	Narodo-
wego	Yala.	Jest	to	drugi	największy	park	narodowy	
w Sri	Lance,	który	obejmuje	obszar	960	km2.	W re-
zerwacie	występują	 liczne	 gatunki	 ssaków,	 ptaków	
oraz	gadów.	Może	uda	się	dojrzeć:	 słonie,	bawoły,	

niedźwiedzia-wargacza,	 dziki,	 krokodyle,	 małpy	
a  zwłaszcza	 lamparty.	 Park	 Narodowy	 Yala	 uzna-
ny	jest	za	jedno	z najlepszych	na	świecie	miejsc	do	
obserwacji	właśnie	 lampartów	 (ze	względu	 na	 naj-
większe	zagęszczenie	na	km2).	Powrót	do	hotelu	na	
śniadanie.	 Przejazd	 do	 nadmorskiej	 miejscowości.	
Po	drodze	zwiedzanie	wpisanego	na	listę	UNESCO	
miasta	Galle.	Spacer	 po	mieście,	 gdzie	mieścił	 się	
najstarszy	 i  najważniejszy	 port	 Sri	 Lanki	 do	 czasu	
utworzenia	Portu	Kolombo.	Kolacja	i nocleg	w Beru-
weli/	Bentocie.

D�zień� 10.	 Dalsza	 jazda	 w  kierunku	 Kolombo.	 Po	
drodze	wizyta	na	farmie	żółwi	w miejscowości	Kos-
goda.	Możliwość	 obserwacji	 kilku	 gatunków	 żółwi,	
szczególnie	 zagrożonego	 wymarciem	 żółwia	 szyl-
kretowego.	 Większość	 jego	 jaj	 jest	 narażona	 na	
zniszczenie,	gdyż	samica	pozostawia	je	na	plaży	bez	
żadnej	osłony.	Jaja	można	spotkać	rozsiane	na	pia-
sku,	wzdłuż	całego	wybrzeża.	W przeciągu	dwóch	
lat	od	momentu	otwarcia	wylęgarni,	dzięki	pomocy	
rybaków,	którzy	zbierają	jaja	z plaż,	udało	się	urato-
wać	i wypuścić	na	wolność	około	100	tys.	żółwi.	Po	
przyjeździe	do	Kolombo	zwiedzanie	stolicy:	Muzeum	
Narodowe,	park	Viharamahadevi	(dawniej	Park	Vic-
torii),	 ratusz,	 budynki	 postkolonialne	 i  nowoczesne	
World	 Trade	 Centre,	 bazary,	 reprezentacyjne	 na-
brzeże	przy	Domu	Prezydenta.	Kolacja.	Wieczorem	
przejazd	na	lotnisko.	Przelot	do	Male	-	stolicy	Maledi-
wów.	Następnie	transport	motorówką	lub	samolotem	
na	jedną	z licznych	wysepek	archipelagu	Malediwów.	
Zakwaterowanie.	Nocleg.

D�zień� 11-12.	Wypoczynek.	Dni	wolne	 na	 leżenie	 na	
niebiańskich	plażach	 i  harce	wodne	 lub	 inne	 formy	
aktywności,	a raczej	nieaktywności	na	złocistej	plaży.

D�zień�13.	Po	południu	wykwaterowanie	i transfer	na	
wyspę	Male.	Jeśli	czas	pozwoli	fakultatywnie	zwie-
dzanie	stolicy	Male	(ok.	10	USD)	Przelot	do	Kolombo.	
Ostatnie	tęskne	spojrzenia	ku	wyspie...	Wylot	do	Pol-
ski	przez	jeden	z portów	lotniczych	w Europie.

Dzień�14.	Przylot	do	Warszawy.

SRI LANKA - MALEDIWY

TERMINY:
28.12 - 10.01.2015**
19.01 - 01.02.2015
16.02 - 01.03.2015
27.04 - 10.05.2015*

06.07 - 19.07.2015*
14.09 - 27.10.2015
09.11 - 22.11.2015
28.12 - 07.01.2016**

* wysoki sezon - dopłata 400 PLN+100 USD
**termin noworoczny - inny program i cena tylko Sri Lanka

CENA: 
5�970�PLN�+�1�975�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 970 PLN + 1 975 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA, płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie: Warszawa-Colombo-Warsza-

wa, Colombo -Male-Colombo
-  zakwaterowanie: Sri Lanka - hotele 3*, Malediwy 

- hotele 4* 
-  wyżywienie: Sri Lanka - śniadania i kolacje, 

Malediwy - śniadanie, obiad, kolacja
-  transport: mikrobusy, autobusy, motorówka
-  opiekę polskojęzycznego pilota-przewodnika na 

całej trasie
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za wizę na Sri Lankę - 30 USD
-  biletów wstępu ok. 260 USD
-  opłaty wyjazdowej z Male - 25 USD
-  zwyczajowych napiwków 50 USD
-  opłaty za fotografowanie i filmowanie
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego 750 USD
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Duszanbe	z międzylądowaniem	w Istambule.

D�zień�2.	Po	przylocie	do	Duszanbe	transfer	do	hote-
lu.	Śniadanie.	Aklimatyzacja.	Zwiedzanie	stolicy,	naj-
większego	miasta	Tadżykistanu	-	Duszanbe	(w języku	
tadżyckim	 oznacza	 poniedziałek).	 Przejście	 główna	
ulicą	Rudakiego	do	Meczetu	Hadżiego	Jakuba,	mi-
jając	 po	 drodze:	 pomnik	 Ismaila	 Samanida	 (twórcy	
państwa	Samanidów	w X	w.),	budynek	Parlamentu,	
Pałac	Prezydencki.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień� 3.	 Wyjazd	 do	 Pamiru	 autostradą	M41.	 Pamir	
przez	miejscowych	zwany	jest	Bam-i-Dunja,	co	ozna-
cza	„Dach	Świata”.	Jest	to	rozległe	i wysokie	pasmo	
górskie,	 leżące	 w  przeważającej	 części	 w  Tadżyki-
stanie	 (z największym	szczytem	 Ismaila	Samaniego	
7495	m	n.p.m.).	Trasa	przejazdu	wiedzie	przez	regiony	
Tawildara	 i  przełęcz	Khaburabad.	Na	 tych	 terenach	
podczas	wojny	domowej	toczyły	się	zacięte	walki	po-
między	klanami	zamieszkującymi	te	regiony.	Przejazd	
do	 Kalaichumb.	 Tereny	 te	 zamieszkują	 Badachrza-
nie,	którzy	do	dziś	posługują	się	własnym	językiem.	
Miasteczko	położone	jest	nad	rzeką	Pandż,	głównym	
dopływie	Amur	Darii.	Zakwaterowanie	w prywatnych	
domostwach.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�4.	Tego	dnia	droga	biegnie	wzdłuż	rzeki	Pendżi	
i  afgańskiej	 granicy.	 Zaobserwować	można	 różnicę	
w stylu	życia	Afgańczyków	i Tadżyków	oraz	ogrom-
ny	wysiłek,	tych	pierwszych,	w 	budowie	autostrady.	
Przyjazd	 do	 Chorog,	 jedynego	miasta	 w  Pamirze	 ,	
położonego	na	wysokości	2100	m	n.p.m..	Jest	to	ad-
ministracyjne	 centrum	 Pamiru,	 gdzie	 wybudowano	
budynki	rządowe,	siedziby	zagranicznych	organizacji	
pozarządowych	oraz	Uniwersytet	Azji	Środkowej.	Za-
kwaterowanie	w hotelu.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�5.	Przejazd	do	gorących	źródeł	oraz	kopalni	ru-
binów	Khu	i Lal	(gdzie	rubiny	i lazuryty	wydobywano	
już	w XIV	wieku,	co	potwierdza	Marco	Polo).Dalszy	
przejazd	do	 Iszkaszim	głównej	miejscowości	Doliny	
Wachanu,	o którą	od	dawna	walczyli	Kirgizi,	Pamir-
czycy,	Afgańczycy,	a nawet	Chińczycy.	Droga	prowa-
dzi	 „korytarzem	 wachańskim”,	 wzdłuż	 północnego	
brzegu	 rzeki	Piandż,	 skąd	 rozpościerają	 się	widoki,	
z jednej	strony	na	Pamir,	a z drugiej	na	pokryte	śnie-
giem	szczyty	Hindukuszu.	Co	sobota	odbywa	w tej	

miejscowości	targ	afgański.	Zakwaterowanie	w pry-
watnych	domostwach.	Kolacja.	Nocleg.

D�zień�6.	Przejazd	w kierunku	Langer.	Po	drodze	wi-
zyta	w jednej	z najstarszych	twierdz	Kacha-Kala	ma-
jącej	 2000	 lat,	muzeum	 Sufiego	Muboraka	 Kadami	
Vakhani,	 lokalnego	 uczonego,	 teologa,	 poety	 i  po-
dróżnika,	 który	 umarł	 w  1910	 roku.	W  pobliżu	 jego	
domu	znajdują	się	kamienne	tablice,	służące	niegdyś	
uczonemu	 jako	 kalendarz	 słoneczny.	 Odwiedzamy	
zespół	buddyjskich	stup	i grot	w Wranga	oraz	gorące	
źródła	Bibi	Fatima	(nazwane	imieniem	córki	proroka	
Mahometa).	Podziwianie	położonej	w najbardziej	ma-
lowniczej	okolicy	twierdzy	Yamchun	(z IV-III	w p.n.e).	
Nocleg	w Langer	w kwaterach	prywatnych.	

D�zień�7.	Po	śniadanie	przejazd	na	północ	do	osady	
Burunkul.	 Przy	 odrobinie	 szczęścia	 dojrzymy	 owce	
Marco	Polo,	świstaki	żyjące	na	tych	odległych	tere-
nach.	Spacer	nad	 jeziorem	Burunkul,	którego	wody	
mają	przepiękny	niebieski	kolor.	Następnie	kierujemy	
się	Autostradą	Pamirską	na	zachód	do	Chorog.	Dro-
ga	wspina	się	ku	przełęczy	Kojtezek	(4272	m	n.p.m.	)
Mijamy	stałe	osady	Pamirów,	sady	moreli,	jabłoni.	Tuż	
przed	wjazdem	do	Chorogu,	stoi	pomnik	Autostrady	
Pamirskiej,	który	kształtem	przypomina	pierwszy	sa-
mochód	jaki	przejechał	tą	drogą.	Nocleg.	

D�zień�8.	Po	śniadaniu	podziwianie,	znajdującego	się	
niedaleko	Chorog,	Ogrodu	Botanicznego	-	uważa-
nego	za	najwyżej	położony	na	świecie.	Przejazd	do	
Kalaichumb,	kolejnym	malowniczym	odcinkiem	szo-
sy	M41.	Po	przyjeździe	kolacja,	nocleg	w kwaterach	
prywatnych.

D�zień� 9.	 Śniadanie.	 Przejazd	 do	 Duszanbe,	 droga	
biegnie	przez	przełęcz	Khobu-Robot	(3252	m	n.p.m.)	

skąd	roztaczają	się	wspaniałe	widoki	na	leżące	nie-
opodal	wioski.	Po	przyjeździe	kolacja	i nocleg.

D�zień� 10.	 Ranny	 przelot	 do	 stolicy	 Afganistanu,	
transfer	do	hotelu.	Zakwaterowanie,	odpoczynek	po	
podroży.	Po	południu	 zwiedzanie	 okolicy.	Badanie	
okolicznych	bazarów	Kabulu:	Bazare	Omda	Furuszi,	
Bazare	Moszin	furuszi,	Kuczeje	Paranda	Furuszi	itd.	
Niesamowita	 atmosfera	 na	 ulicy	 Kantorów,	 gdzie	
wymienia	się	każdą	walutę	świata	i sprzedaje	biżute-
rię	afgańską,	widok	na	Meczet	Pule	Heszti.	Nocleg.

D�zień� 11.� Zwiedzanie	 Kabulu:	 Boge	 Babur,	 czyli	
Ogród	Szaha	Babura,	założyciela	Dynastii	Wielkich	
Mogołów	(prawnuk	Szaha	Babura).	Przejście	przez	
uliczki	na	stoku	Góry	Armatniej,	czyli	Kuhe	Tupe	Ra-
mazan	-	tu	znajdują	się	armaty,	które	do	1978	roku	
salwą	obwieszczały	koniec	dziennego	postu,	Pałac	
Darulaman,	a właściwie	to	co	zostało	z Pałacu	Emi-
rów	 Afgańskich	 ze	 szczątkami	 lokomotywy	 którą	
Marszałek	Piłsudski	ofiarował	w 1922	roku	emirowi	
Amanullahowi	(wraz	z torami!).	Nocleg.

D�zień� 12.	 Przelot	 do	 Heratu,	 zakwaterowanie.	 Po	
krótkim	 odpoczynku	 zwiedzanie	 zabytków.	 Herat	
jest	 starożytnym	miastem	 z wieloma	 zabytkowymi	
budynkami,	chociaż	te	ucierpiały	podczas	różnych	
konfliktów	zbrojnych	w czasie	ostatnich	kilku	dekad.	
Miasto	słynie	z ruin	cytadeli	zbudowanej	pod	rząda-
mi	 Aleksandra	 Macedońskiego.	 Meczet	 Piątkowy	
i widok	wielu	 innych	ciekawych	budowli	historycz-
nych	zrekompensuje	podróż	samochodem.	Nocleg.

D�zień�13.	Przelot	do	Kabulu.	Dalszy	lot	do	Istambu-
łu.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Polski.	Lądowanie	
w Warszawie.

TADżYKiSTAN�-�AFGANiSTAN w tym przejazd legendarną drogą Pamir Higway

TERMINY:
21.04 - 03.05.2015 15.09 - 27.09.2015
CENA: 
7�680�PLN�+�1�790�eUR
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 680 PLN płatne na 35 dni przed terminem 
imprezy (minus I rata)
III rata: 1 790 EUR uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot główny na trasie: Warszawa - Duszanbe, 

Kabul - Warszawa
-  przeloty wewnętrzne: Duszanbe - Kabul, Kabul - 

Herat - Kabul
-  zakwaterowanie: Tadżykistan hotele 3* w Du-

szanbe i Chorog (pokoje 2-os.), reszta noclegów 
w kwaterach prywatnych; Afganistan hotele 
3*(pokoje 2-os.)

-  wyżywienie: śniadania i kolacje
-  transport: busami, jeepami
-  opłaty wizowe do Afganistanu i Tadżykistanu
-  opiekę polskiego pilota - przewodnika na całej 

trasie
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu i opłat lotniskowych: 90 EUR
-  zwyczajowych napiwków: 50 EUR
-  dopłaty do pokoju 1-os.: 480 EUR (podczas 

noclegów w hotelach)
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	
Wylot	do	Bangkoku	przez	 jeden	z portów	 tran-
zytowych.

Dzień�2.�Azja	wita	nas	ulicznym	zgiełkiem	Bang-
koku.	Po	przylocie	załatwienie	formalności	pasz-
portowych	po	czym	 transfer	do	hotelu	–	odpo-
czynek	po	podróży.	Nocleg	w Bangkoku.

Dzień� 3. Od	 rana	 wyruszamy	 na	 zwiedzanie	
Bangkoku.	Jak	magnes	przyciąga	do	siebie	 tu-
rystów	z całego	świata	Świątynia�złotego�Bud-
dy,	która	kryje	w sobie	posąg	bóstwa	wykonany	
z litego	18-karatowego	złota	ważącego	bez	mała	
5	000	kg	(figura	pochodzi	z XIII	wieku,	a została	
odkryta	dopiero	w 1955	r.).	Obowiązkowa	wizy-

ta	w China Town	 i wycieczka	po	kana-

łach	Bangkoku,	porównanie	naszych	wyobrażeń	
Świątyni�Wat�Arun	z rzeczywistością	 (zachwyt	
nad	misterną	konstrukcją	budowli	kryjącej	w so-
bie	 tajemnice	 kosmologii	 hindusko-buddyjskiej	
oraz	 stanowiącej	 przykład	 architektury	 khmer-
skiej).	Następnie	wizyta	na	terenie	Świątyni�Le-
żącego�Buddy,	 gdzie	można	zobaczyć	mający	
46	m	długości	posąg	z pozłacanego	gipsu,	sesja	
zdjęciowa	 z  letnią	 rezydencją	 króla	 Vimanmek	
w tle	(największa	na	świecie	budowla	wykonana	
ze	 złocistego	 drewna	 tekowego).	 Kolejnie	 uda-
jemy	 się	 do	 Pałacu� Królewskiego	 i  Świątyni	
Szmaragdowego	Buddy	(podziwianie	przepychu	
i  bogactwa	 najświętszego	 dla	 Tajów	 miejsca,	
które	 kryje	 w  sobie	 66	 cm	 wysokości	 figurkę	

wyrzeźbioną	z jednej	bryły	kamienia	szlachetne-
go).	Na	koniec	wizyta	w największej	w Bangkoku	
szlifierni	kamieni	szlachetnych.	Powrót	do	hotelu.	
Nocleg	w Bangkoku.

Dzień 4. Wcześnie	 rano	 wyjazd	 na	 pływający�
targ�w Damnoensaduak.	Po	drodze	przystanek	
na	farmie	kokosowej.	Około	godz.	11	wyjazd	do	
Kanchanaburi.	 Zwiedzanie	 cmentarza	 jeńców	
wojennych	 oraz	 słynnego	 mostu� nad� rzeką�
Kwai.	Następnie	transfer	do	przystani	i 15-minu-
towa	przejażdżka	łodzią	w górę	rzeki	Kwai	(moż-
liwość	podziwiania	niezwykle	malowniczych	kra-
jobrazów)	 do	 egzotycznego	 hotelu	 na	 tratwach	
River	Kwai	Jungle	Rafts.	Wieczorem	wyjście	do	
wioski	plemienia	Mon	 -	podglądanie	 życia	pro-
wincji.	 Opcjonalnie	 możliwość	 przejażdżki� na�
słoniach	 (ok.	20	USD).	Kolacja	w hotelu	na	tra-
twach.

Dzień 5. Około	godz.	9	rano	odpłynięcie	łodziami	
do	przystani	 i  transfer	na	Przełęcz�Ognia�Pie-
kielnego,	miejsca	gdzie	zginęło	najwięcej	jeńców	
budujących	 tzw.	 kolej	 śmierci.	 Następnie	 prze-
jazd	w kierunku	miasta	Ayutthaya	–	drugiej	sto-
licy	królestwa	Siam,	która	w okresie	świetności	
należała	do	największych	i najbogatszych	miast	
na	świecie.	Ruiny	Ayutthayi	świadczą	o potędze	
i świetności	miasta.	Do	dzisiaj	ogromne	wraże-
nie	wywierają	pozostałości	wspaniałych	świątyń.	
Nocleg	w Ayutthaya.

Dzień�6.�Po	 śniadaniu	 dalsza	 część	 zwiedzania	
Ayutthaya,	a następnie	krótki	przejazd	do	Bang 
Pa-In gdzie	 znajduje	 się	 przepiękny	 kompleks	
pałacowy	i jedna	z ulubionych	letnich	rezydencji	
rodziny	królewskiej.	W Bang	Pa-In	można	zoba-
czyć	kilka	pałaców	zbudowanych	w najprzeróż-
niejszych	 stylach	 architektonicznych.	 Po	 połu-
dniu	transfer	na	dworzec	kolejowy	w Bangkoku.	
Nocny	przejazd	kuszetkami	w wagonach	z klima-
tyzacją	do	Suratthani.

Dzień�7. Śniadanie	w  lokalnej	 restauracji	w Su-
ratthani.	Transfer	do	Krabi – Ao Nang,	urokliwej	
miejscowości	 wypoczynkowej,	 położonej	 nad 
morzem�Andamańskim.	 Czas	 na	 leniuchowa-
nie	 na	plaży,	 niespokojni	 duchem	mogą	popły-
wać	kajakami	po	morzu	(ok.	8	USD/godzina)	lub	
wynająć	 łódź	motorową	 (ok.	 30	 USD/pół	 dnia).	
Nocleg.

Dzień�8-10.�Czas	wolny.	Kąpiele	słoneczne	i wod-
ne,	 zaleganie	 na	 białym	 piasku.	 Dla	 chętnych:	
całodniowa	 wycieczka	 do	 lasów	 mangrowych	
z lunchem	(ok.	50	USD	od	osoby)	lub	całodniowa	
wycieczka�na�wyspę�Phi�Phi� z  lunchem	 (ok.	
65	 USD	 od	 osoby),	 czy	 całodniowa	 wycieczka	
do	zatoki	Phang	Nga	z lunchem	(James	Bond	Is-
land	&	Sea	Gypsies	Village)	ok.	70	USD	od	osoby.	
Noclegi	w Krabi.

Dzień�11.�Śniadanie	w hotelu,	przejazd	na	lotnisko	
i wylot	do	Kuala Lumpur.	Przylot	do	metropolii	
XXI	wieku,	gdzie	futurystyczna	architektura	two-
rzy	 niezwykłą	 mozaikę	 z  kolonialnymi	 domami	
i chatynkami	Chinatown.	Lądowanie,	transfer	do	
hotelu,	 a  następnie	wyjazd	 na	 zwiedzanie	mia-
sta:	zachwyt	nad	imponującymi	Petronas Twin 
Towers	 (452	m),	wizyta	w Centrum	Rękodzieła	
Malajskiego	 (możliwość	 zakupu	 pamiątek)	 oraz	
kolorowej	dzielnicy	Chinatown.	Podziwianie	Pa-
łacu	Królewskiego,	Pomnika	Pamięci	Narodowej	
i Parlamentu,	narodowego	meczetu	oraz	budyn-
ku	 Sultan	 Abdul	 Samad.	 Powrót	 do	 hotelu	 na	
nocleg.

Dzień�12.�Śniadanie	w hotelu,	a kolejnie	wyjazd	
w  kierunku	 malajskiej	 dżungli.	 Około	 południa	
dotarcie	do	miasta	Kuala	Tembeling,	skąd	drew-
nianymi	 łodziami	 odpływamy	 do	 wioski	 Kuala	
Tahan.	 Wpływamy	 w  głąb	 olbrzymiego	 Parku 

TAJLANDiA�-�mALezJA�-�SiNGAPUR
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Narodowego Taman Negara.	 Po	 drodze	 ob-
serwacja	 bujnej	 przyrody	 i  pojawiających	 się	
niekiedy	 na	 brzegu	 bawołów,	 waranów,	 małp	
i różnorodnych	ptaków.	Po	około	dwugodzinnym	
rejsie	 dopłyniecie	 do	Kuala	 Tahan	 i  zakwatero-
wanie	w stylizowanych	bungalowach	w dżungli.	
Czas	na	relaks	i odpoczynek	po	podróży.	Kolacja	
w  lokalnej	 restauracji,	 a  następnie	 „night jun-
gle�walk”,	czyli	spacer	po	zachodzie	słońca	po	
dżungli	 w  poszukiwaniu	 oznak	 nocnego	 życia.	
Nocleg	na	terenie	parku.

Dzień� 13. Po	 śniadaniu	 rozpoczęcie	 wędrówki	
w Parku	Narodowym	Taman	Negara.	Podejście	
na	 wzgórze	 Teresek	 (334	 m	 n.p.m),	 skąd	 roz-

pościera	 się	 panoramiczny	 widok	 na	 pokryte	
gęstym	 lasem	 okoliczne	 wzniesienia	 i  doliny.	
Spacer	po	najdłuższym�na�świecie�wiszącym�
moście	(530	metrów),	usytuowanym	w koronach	
drzew	na	wysokości	około	40	metrów	nad	ziemią.	
Lunch,	a następnie	wizyta	w wiosce	Orang	Asli,	
autentycznej	 osadzie	 zamieszkałej	 przez	 ple-
mię	Negritos.	Powrót	do	resortu,	czas	wolny	na	
błogie	 lenistwo	 i  samodzielne	 spacery.	 Kolacja	
i nocleg	w resorcie.	

Dzień� 14. Śniadanie	 w  hotelu,	 wykwaterowanie	
i przeprawa	łodzią	przez	rzekę.	Następnie	wyjazd	
autokarem	 do	 Malakki.	 To	 historyczne	 miasto	
przed	laty	było	stolicą	Malajów,	dziś	wpisane	jest	
na	 listę	światowego	dziedzictwa	UNESCO.	Nie-
gdyś	wielki	port	handlowy	ukształtowany	został	
przez	wpływy	portugalskie,	holenderskie,	brytyj-
skie	i chińskie.	Przyjazd	do	Malakki	późnym	po-
południem.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Odpoczy-
nek	po	podróży	i przechadzka	pełną	kawiarenek,	
restauracji	 i  straganów	kolorową	 Jonker	Street.	
Nocleg.

Dzień� 15. Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 kolonialnej	
Malakki,	między	 innymi:	 kościół	 św.	Piotra	 (naj-
starsza	 katolicka	 świątynia	w Malezji,	 powstała	
w 1710	r.),	wzniesiona	przez	Portugalczyków	bra-
ma	Porta	De	Santiago,	ruiny	portugalskiego	ko-
ścioła	Św.	Pawła,	holenderski	ratusz	oraz	China-
town	wraz	z chińską	świątynią	Cheng	Hoon	Teng.	

Lunch	w Malacce,	a następnie	wyjazd	w kierun-
ku	Singapuru.	Około	czterogodzinna	podróż	do	
położonego	 na	 południowym	 krańcu	Półwyspu	
Malajskiego	miasta	-	państwa.	Przyjazd	w godzi-
nach	wieczornych.	Nocleg.

Dzień�16.�Zwiedzanie	wyspiarskiego	Miasta	Lwa	
(nazwa	 pochodzi	 od	 dwóch	 słów:	 singa	 -	 lew	
i  pura	 -	miasto).	 Niegdyś	 obszar	 ten	 porośnię-
ty	 był	 przez	 bujne,	 wilgotne	 lasy,	 dziś	 to	 jeden	
z  najbardziej	 kosmopolitycznych	 ośrodków	 na	
świecie.	Zderzenie	dwóch	światów,	czyli	centrum	
biznesu	i finansów	z 	zabytkami	z czasów	kolo-
nialnych,	 licznymi	świątyniami,	 teatrami	 i muze-
ami.	 Spacer	 ulicami	miasta,	 oglądanie	 ratusza,	
parlamentu,	Victoria	Hall,	Katedry	św.	Andrzeja,	
wizyta	w China	Town.	Nocleg	w Singapurze.

Dzień� 17. Po	 śniadaniu	wycieczka	 na	 oddaloną	
o 0,5	 km	od	miasta	Wyspę�Sentosa.	 Przejazd	
napowietrzną	kolejką	linową	połączony	z podzi-
wianiem	panoramy	wybrzeża.	Na	wyspie	wypo-
czynek	na	piaszczystej	plaży	lub	też	fakultatyw-
nie	możliwość	korzystania	z wielu	dodatkowych	
atrakcji	 parku	 rozrywki	 (oceanarium,	 pływanie	
z delfinami,	muzea,	zoo,	park	wodny).	Wieczorem	
transfer	na	lotnisko.	Wylot	do	Europy.

Dzień�18.�Przylot	do	jednego	z portów	przesiad-
kowych,	przerwa	tranzytowa.	Lądowanie	na	lot-
nisku	Okęcie	w Warszawie.

TERMINY:
27.12 - 13.01.2015**
15.01 - 01.02.2015*
12.02 - 01.03.2015* 
05.03 - 22.03.2015
16.04 - 03.05.2015 

22.10 - 08.11.2015
05.11 - 22.11.2015
26.11 - 13.12.2015
27.12 - 13.01.2016**

* wysoki sezon - dopłata 700 PLN + 100 USD 
** termin sylwestrowy - dopłata 1 200 PLN + 200 USD

CENA: 
6�450�PLN�+�1�430�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 450 PLN + 1430 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed terminem impre-
zy (minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Bangkok, Singapur 

- Warszawa
-  zakwaterowanie: Bangkok hotel 3*, 1 nocleg 

w hotelu na tratwach River Kwai Jungle Rafts, 
Ayutthaya hotel 3*, Krabi hotel 4*, Kuala Lumpur 
hotel 3*, lodże/bungalowy w Parku Narodowym 
Taman Negara, Malakka hotel 4*, Singapur hotel 
3*; pokoje 2-osobowe z łazienkami,

-  wyżywienie: śniadania po każdym noclegu, ko-
lacja w hotelu na tratwach (dzień 4) oraz w Parku 
Narodowym Taman Negara (dzień 12, 13), lunch 
w dniu 13 i 15,

-  transport na całej trasie: mikrobus, łódź, pociąg, 
przelot Krabi - Kuala Lumpur

-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opieka pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu: 140 USD
- opłaty lotniskowe: 30 USD
- zwyczajowe napiwki: ok. 50 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 550 USD
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D�zień� 1.� Zbiórka	 na	 lotnisku	 w  Warszawie.	 Wylot	
do	Arushy	przez	 jeden	z  tranzytowych	portów	 lot-
niczych.

D�zień�2.	Lądowanie	na	lotnisku	Kilimandżaro	w go-
dzinach	porannych.	Odprawa	paszportowo	-	wizo-
wa,	 a  następnie	 przejazd	 do	 rezerwatu	 Manyara.	
Zakwaterowanie	w lodży,	lunch.	Po	południu	safari	
-	pierwsze	zetknięcie	z bujną	i zieloną	roślinnością	
parku.	Obserwacja	słoni,	żyraf,	zebr,	hipopotamów	
oraz	flamingów.	Powrót	na	kolację	i nocleg	do	lodży.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wyjazd	do	słynnego	krateru	
Ngorongoro.	 Zachwyt	 nad	 niezwykłe	 różnorodną	
fauną	afrykańską.	Bezkrwawe	fotograficzne	łowy	na	
„wielką	piątkę”:	słonia,	nosorożca,	bawoła,	lwa	i ge-
parda.	Po	południu	przejazd	do	Arushy.	Wieczorem	
spotkanie	 organizacyjne	 i  czas	 na	 przygotowanie	
ekwipunku	na	kilkudniowy	 trekking.	Kolacja	 i noc-
leg	w Arushy.

D�zień� 4.� Śniadanie	 w  hotelu.	 Przejazd	 do	 bramy	
Parku	 Narodowego	 Kilimanjaro	 -	 Marangu	 (1	 960	
m	n.p.m.)	 i podejście	pełną	niezwykłych	odgłosów	
lasu	deszczowego	ścieżką	do	schroniska	Mandara	
Hut	(2	780	m	n.p.m.)	-	ok. 4	godziny.	Kolacja	i nocleg	
w bazie	wysokogórskiej.

D�zień�5.	Sześciogodzinne	podejście	do	schroniska	
Horombo	Hut	(3	780	m	n.p.m.).	Podczas	wspinaczki	
widać	kolejne	piętra	zanikającej	wraz	ze	wzrostem	
wysokości	wysokogórskiej	 roślinności,	aż	do	tere-
nów	półpustynnych	w Horombo	Hut.	Nocleg	w ba-
zie	Horombo.

D�zień�6.	Dzień	przeznaczony	na	aklimatyzację.	Mini	
trekking	w kierunku	krateru	Mawenzi	do	wysokości	
około	4 300	m	n.p.m.	Po	południu	wypoczynek,	ko-
rzystanie	z kąpieli	słonecznych	 i kąpieli	w górskim	
potoku.	Nocleg	w bazie	Horombo.

D�zień� 7.	 Sześciogodzinne	 podejście	 do	 bazy	Kibo	
Hut	(4	700	m	n.p.m.)	-	punktu	wyjściowego	do	ataku	
na	szczyt.	Tym	razem	szlak	prowadzi	przez	wysoko-
górskie	obszary	pustynne.	Mozolny	marsz	w górę,	
dotarcie	do	celu	około	godz.	14:00.	Lekki,	pożyw-
ny	posiłek,	zakwaterowanie	w jedynym	schronisku,	
próba	snu	do	północy.

D�zień�8.	Pobudka	przed	północą,	filiżanka	gorącej	
herbaty	wzmocnionej	glukozą	dla	podniesienia	po-
ziomu	energii	 pozwalającego	na	 zdobycie	najwyż-

szej	góry	Afryki.	Wyjście	w kierunku	brzegu	

krateru	-	Gilmans	Point	(5 685 m n.p.m.)	-	około	6,5	
godziny	 i  dalej,	 zmagając	 się	 z  niedoborem	 tlenu	
i własną	słabością,	podejście	na	najwyższy	wierz-
chołek	Afryki	-	Uhuru	Peak	(5	895	m	n.p.m.)	-	około	
2	godzin.	Uczczenie	tego	wspaniałego	osiągnięcia	
łykiem	wody	z bidonu	(z	glukozą!).	Zejście	do	Kibo	
Hut	-	czas	około	3,5	godziny,	krótki	odpoczynek,	po	
czym	dalsze	zejście	na	nocleg	aż	do	bazy	Horombo	
(następne	3	godziny).

D�zień� 9.	 Śniadanie.	 Zejście	 (niektórzy	 biegną)	 do	
bramy	parku	(około	5-7	godzin),	przejazd	do	Arushy.	
Czas	na	upragnioną	kąpiel	oraz	zimne	piwo	„Safari”,	
nareszcie	nocleg	w miękkiej	pościeli.

D�zień� 10.� Przed	 południem	 okazja	 na	 zakup	 pa-
miątek,	 przejazd	 na	 lotnisko.	 Przelot	 na	 Zanzibar.	
Transfer	i zakwaterowanie	w bungalowach/lodżach.	
Nocleg.

D�zień� 11.� Czas	 na	 pełen	 relaks,	 wylegiwanie	 się	
na	złocistych	plażach	Zanzibaru	oraz	kąpiel	w tur-
kusowych,	 ciepłych	 wodach	 Oceanu	 Indyjskiego.	
Nocleg.

D�zień�12.�Relaksu	ciąg	dalszy.	Możliwość	nurkowa-
nia	na	pięknej	rafie	u wybrzeża	wyspy.	Zwiedzanie	
okolicy	 wypożyczonym	 rowerem	 lub	 motocyklem,	
lub	 leżenie	 płaskie	 na	 aksamitnym	 białym	 piasku.	
Szansa	 spożycia	 egzotycznej	 kolacji	 (owoce	 mo-
rza)	w  doborowym	 towarzystwie	 i  niezapomnianej	
nocnej	 scenerii	 na	 plaży	 pod	 Krzyżem	 Południa.	
Nocleg.

D�zień�13.	Po	śniadaniu,	około	godz.	10	przejazd	do	
Stone	 Town.	 Zwiedzanie,	 popołudniowe	 spacery	
uliczkami	starego	miasta.	Transfer	do	hotelu.	Noc-
leg.

D�zień�14.�Leniwy	poranek,	ostatnie	chwile	na	uro-
kliwej	wyspie.	Około	południa	transfer	na	przystań.	
Dwugodzinna	 przeprawa	 promem	 do	 administra-
cyjnej	stolicy	Tanzanii	-	Dar	Es	Salaam.	Przejazd	na	
lotnisko,	czas	na	ostatnie	zakupy.	Wieczorny	wylot	
do	Europy.

D�zień� 15.	 Przylot	 do	 europejskiego	 portu	 tranzy-
towego	 i  przesiadka	 na	 samolot	 do	 Warszawy.	
Lądowanie	 na	 Okęciu.	 Spotkanie	 z  oczekującymi	
członkami	 rodzin	 i znajomymi,	prezentacja	nabytej	
w trakcie	wspinaczki	tężyzny	i górskiej	opalenizny.	
Tryumfalny	powrót	w domowe	pielesze	w aurze	sła-
wy	zdobywcy	Dachu	Afryki.

TANzANiA�-�KiLimANDżARO�-�zANziBAR

TERMINY:
18.01 - 01.02.2015 
08.02 - 28.02.2015 
08.03 - 22.03.2015
19.04 - 03.05.2015 
21.06 - 05.07.2015 

16.08 - 30.08.2015* 
20.09 - 04.10.2015
11.10 - 25.10.2015
08.11 - 22.11.2015
28.12 - 11.01.2016*

*wysoki sezon, dopłata 760 PLN + 160 USD

CENA: 
7�870�PLN�+�2�270�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 870 PLN + 2270 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Arusha - Zan-

zibar, Dar Es Salaam - Warszawa
-  zakwaterowanie: w Arushy 3*** hotel (pokoje 

2-os. z łazienkami), podczas safari i na Zanziba-
rze lodże (pokoje 2-os. z łazienkami), w Parku 
Kilimandżaro - drewniane domki (toalety na 
zewnątrz)

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, trzy posiłki 
dziennie podczas podejścia na Kilimandżaro 
i w parkach narodowych

-  transport - minibusy, prom Zanzibar - Dar Es 
Salaam

-  lokalni przewodnicy, kucharz, tragarze
-  opieka polskiego pilota-przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty do parków narodowych i na obszary 

chronione oraz bilety wstępu - 140 USD
-  opłaty za wizę do Tanzanii - 50 USD
-  opłaty lotniskowe - 30 USD
-  napiwki - około 100 USD
-  dopłata do pokoju 1-os. poza schroniskami - 45 

USD/dzień 

UWAGA:�wskazana	ochrona	przeciwmalaryczna	
oraz	szczepienie	na	żółtą	febrę

Arusha - rezerwat Manyara - Ngorongoro - Kilimandżaro - Dach Afryki 5 895 m n.p.m - Zanzibar 
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 w  Warszawie.	 Wylot	
do	Arushy	przez	jeden	z europejskich	portów	lotni-
czych.	

D�zień�2.	Lądowanie	na	lotnisku	Kilimandżaro	w go-
dzinach	 porannych.	 Odprawa	 paszportowo	 -	 wi-
zowa,	 transfer	 do	 hotelu.	 Zakwaterowanie	 i  krótki	
odpoczynek	 po	 podróży.	 Około	 południa	 wyjazd	
do	oddalonego	ok.	40	minut	od	miasta	Parku	Naro-
dowego	Arusha.	Ten	jeden	z najmniejszych	parków	
Tanzanii	(o powierzchni	137	km2)	charakteryzuje	się	
bardzo	zróżnicowanym	krajobrazem	geograficznym.	
Piesza	wyprawa	po	rezerwacie.	Zachwyt	nad	urze-
kającą	florą	(przekrój	całej	dzikiej	przyrody)	i fauną.	
Wiecznie	zielony,	równikowy	las	wraz	z wysokością	
przechodzi	w kolejne	piętra	roślinne	aż	po	trawiastą	
roślinność	wysokogórską.	Powrót	na	kolacje	i noc-
leg	do	Arushy.

D�zień�3.	Wyjazd	na	południe,	do	Parku	Narodowego	
Tarangire.	Nazwa	parku	pochodzi	od	przepływają-
cej	przez	ten	obszar	rzeki	Tarangire,	skupiającej	przy	
swoich	brzegach	ogromne	stada	zwierząt,	w szcze-
gólności	słoni.	Na	rozległych	sawannach	porośnię-
tych	 lasami	 akacjowymi	 i  afrykańskimi	 baobabami	
spotkać	można	m.in.	lwy,	bawoły	afrykańskie,	zebry	
oraz	gazele.	Nocleg	w lodżach	na	terenie	parku.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	wyjście	piesze	na	 tzw.	„wal-
king	 cultural	 tour”	 (bezpieczny	 spacer	 z  przewod-
nikiem)	wzdłuż	Wielkiego	Rowu	Afrykańskiego.	Ten	
ciągnący	 się	 od	 Libanu	po	Mozambik	 geologiczny	
cud	świata	widoczny	jest	nawet	z kosmosu.	Po	dro-
dze	 wizyta	 w  okolicznych	 wioskach,	 podglądanie	
życia	 rdzennych	 mieszkańców,	 ich	 niecodziennej	
kultury	i bogatych	obyczajów.	Odwiedziny	w wiosce	
Mto	wa	Mbu	-	spotkanie	z ludem	Czega	i Makonde	
oraz	 wizyta	 na	 plantacji	 trzciny	 cukrowej.	 Kolacja	
i zakwaterowanie	w lodżach.

D�zień� 5.	 Po	 śniadaniu	wyprawa	 do	 jednego	 z  naj-
większych	 parków	 Tanzanii	 -	 Serengeti.	 Nazwa	
„Serengeti”	 swoje	 korzenie	ma	w  języku	Masajów	
i  oznacza	 “nieskończone	 równiny”.	 Przejazd	 przez	
wąwóz	Olduvai	Gorge	-	stanowisko	archeologiczne	
i antropologiczne,	gdzie	w 1959	małżeństwo	Louisa	
i Mary	Leakeyów odkryło	szczątki	pierwszych	homi-
nidów.	Zakwaterowanie	w lodżach	na	terenie	parku,	
lunch.	Po	południu	safari	w południowej	części	par-
ku.	Nocleg	w lodżach.

D�zień�6.	Całodzienne	safari	w Parku	Narodowym	Se-
rengeti.	Od	rana	wyruszamy	w głąb	rezerwatu.	Moż-

liwość	upolowania	obiektywem	aparatu	fotograficz-
nego	całej	Wielkiej	Piątki:	bawoła,	nosorożca,	 lwa,	
lamparta	oraz	słonia.	Wpisany	na	 listę	światowego	
dziedzictwa	 UNESCO	 ogromny	 obszar	 sawanny,	
słynnie	z migrujących	dwa	razy	do	roku	milionowych	
stad	antylop	gnu,	gazeli,	zebr	i bawołów.	Za	migru-
jącymi	zwierzętami	podążają	drapieżniki.	Przy	odro-
binie	szczęścia	zaobserwować	można	wówczas	nie-
zwykłe	 sceny	 rodzajowe,	 takie	 jak	polowania	hien,	
gepardów	czy	lwów	na	liczne	stada	antylop.	Powrót	
na	kolację	do	lodży.	Nocleg.

D�zień� 7.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	 do	 słynnego	 krateru	
Ngorongoro.	 Bezkrwawe	 safari	 w  najsłynniejszym	
afrykańskim	kraterze	wygasłego	wulkanu.	Zachwyt	
nad	niezwykłe	 różnorodnymi	gatunkami	mieszkań-
ców	parku.	Obserwacja	licznych	stad	czarnych	no-
sorożców,	hipopotamów,	flamingów	oraz	pelikanów.	
Przejazd	na	kolację	i nocleg	do	lodży	na	obrzeżach	
rezerwatu.	

D�zień�8.	Nieśpieszne	śniadanie,	powrót	do	Arushy.	
Transfer	na	 lotnisko	 i popołudniowy	wylot	na	Zan-
zibar	 -	 wyspę	 goździków,	 cynamonu	 i  palm	 koko-
sowych.	Transfer	 i zakwaterowanie	w  lodżach.	Za-
służony	 odpoczynek	 po	 eksploracji	 kontynentalnej	
Tanzanii.

D�zień�9-11.	Czas	na	pełen	relaks,	wylegiwanie	się	
na	złocistych	plażach	Zanzibaru	oraz	kąpiel	w tur-
kusowych,	 ciepłych	wodach	Oceanu	 Indyjskiego.	
Możliwość	nurkowania	na	pięknej	 rafie,	poznawa-
nia	 okolicy	 wypożyczonym	 rowerem	 lub	motocy-
klem.	

D�zień�12.	Po	śniadaniu,	około	godz.	10:00	przejazd	
do	Stone	Town	-	stolicy	wyspy	i jednocześnie	miej-
sca,	gdzie	na	świat	przyszedł	słynny	muzyk	Freddie	
Mercury.	Po	drodze	spice	tour,	czyli	odwiedziny	na	
plantacji	przypraw.	Zakwaterowanie	w Stone	Town.	
Popołudniowe	 spacery	 uliczkami	 starego	miasta.	
Nocleg.

D�zień� 13.	 Od	 rana	 zwiedzanie	 miasta,	 w  którym	
mieszają	się	cztery	kultury:	afrykańska,	hinduska,	
europejska	oraz	arabska.	Po	południu	 transfer	na	
przystań.	Około	dwugodzinna	przeprawa	promem	
do	administracyjnej	stolicy	Tanzanii	-	Dar	Es	Sala-
am.	Przejazd	na	 lotnisko.	Wieczorny	wylot	do	Eu-
ropy.

D�zień�14.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzyto-
wego	i przesiadka	na	samolot	do	Warszawy.	Lądo-
wanie	na	Okęciu.

TANZANIA parki narodowe + wyspa wonnych przypraw (Zanzibar)

Park Narodowy Arusha - Park Narodowy Tarangire - Wielki Rów Afrykański - Park Narodowy Serengeti - Krater Ngorongoro - Zanzibar

TERMINY:
19.01 - 01.02.2015
16.02 - 01.03.2015
15.06 - 28.06.2015
20.07 - 02.08.2015*

17.08 - 30.08.2015*
21.09 - 04.10.2015
12.10 - 25.10.2015 
28.12 - 10.01.2016**

* wysoki sezon, dopłata 970 PLN + 220 USD 
** termin sylwestrowy, dopłata 860 PLN + 200 USD

CENA: 
7�790�PLN�+�2�170�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 790 PLN + 2170 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata) 

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Arusha - Zan-

zibar, Dar Es Salaam - Warszawa
-  zakwaterowanie: Arusha hotel 3*, podczas safari 

noclegi w lodżach namiotowych (tzw. tented 
lodge) - połączenie stylu safari i stylu miejsco-
wego, całość kryta strzechą łączona z prze-
stronnym namiotem wyposażonym w potrzebne 
wygody - pełnowymiarowe łóżka, łazienka, itp., 
zwykle w otoczeniu ogrodu tropikalnego, przy 
niektórych z nich znajduje się basen kąpielowy; 
na Zanzibarze hotel/lodże 3*

-  wyżywienie: trzy posiłki dziennie w Tanzanii, 
śniadania na Zanzibarze

-  transfery lotnisko - hotel - lotnisko, podczas 
safari mikrobusy z odkrywanym dachem

-  prom Zanzibar - Dar Es Salaam
-  opłaty za lokalnych przewodników
-  opieka polskiego pilota
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty do parków narodowych i na obszary 

chronione oraz bilety wstępu - 180 USD
-  opłaty za wizę do Tanzanii - 50 USD
-  opłaty lotniskowe - 30 USD
-  napiwki
-  dopłata do pokoju 1-os. 400 USD

Uwaga:�wskazana	ochrona	antymalaryczna	oraz	
szczepienie	na	żółtą	febrę.
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Istambułu.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Asz-
chabadu.

D�zień�2.�Przylot	do	Aszchabadu..	Transport	do	hotelu.	
Odpoczynek.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 Aszchabadu	
(z j.	perskiego	-	Miasto	Miłości)	-	największego	miasta	
Turkmenistanu.	Przez	wieki	gościło	ono	kupców	wę-
drujących	w karawanach	jedwabnym	szlakiem	dopóki	
Mongołowie	doszczętnie	nie	zniszczyli	miasta	w XIII	
w.	Wizyta	w Muzeum	Historycznym,	w którym	znaj-
dują	się	m.in.	pozostałości	dawnego	imperium	Partów	
sprzed	 ponad	 2	 tys.	 lat.	 Dalsze	 zwiedzanie	 atrakcji	
miasta:	 Łuku	 Neutralności,	 Parku	 Niepodległości,	
mauzoleum	i meczetu	Turkmenbaszy	-	byłego	prezy-
denta	 Turkmenistanu	 Saparmyrata	Nyyazowa,	 który	
zaczął	tytułować	się	Turkmenbaszy,	czyli	„przywódca	
Turkmenów”.	 Przejazd	 do	 stanowiska	 archeologicz-
nego	nieopodal	Aszchabadu	-	Starej	Nisy.	Podziwia-
nie	 zachowanych	 ruin	 starożytnego	 miasta	 Partów.	
Kolacja,	nocleg.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	przejazd	do	„gazowych	krate-
rów”	w Derweze	(ok.	270	km).	Geolodzy	w roku	1971	
podczas	wiercenia	znaleźli	tam	złoża	gazu.	Podłoże,	
na	którym	wybudowana	była	platforma	wiertnicza	za-
padło	się.	Żeby	uniknąć	katastrofy	 i ujścia	 trujących	
gazów	 zdecydowano	 się	 wypalić	 gaz,	 który	 jednak	
pali	 się	 do	 dziś.	 Po	 drodze	 piknik.	 Podziwianie	 tzw.	
„wodnego”	 krateru	 (na	 dnie	 którego	możemy	 zoba-
czyć	pewnego	 rodzaju	masę	w niesamowicie	 turku-
sowym	odcieniu)	 i „glinianego’’	krateru.	Kolacja	przy	
ognisku	 i  nocleg	w namiotach	na	pustyni	Kara-kum	
w pobliżu	płonących	„Wrót	do	piekła”.	

D�zień� 4.� Bardzo	 wcześnie	 po	 śniadaniu	 wyjazd	 do	
Kunia	-	Urgencz	(	ok.	270	km),	jednego	z najstarszych	
miast	 na	 terytorium	 Turkmenistanu	 i  całej	 Środko-
wej	Azji	 (lista	UNESCO).	Wizyta	w mauzoleum	Tura-
bek	Khanum	z XIV	w.,	które	zostało	odrestaurowane	
w latach	dziewięćdziesiątych;	mauzoleum	Najmeddin	
Kubra	(	XII-	XIV	w.),	minaret	Kutlung	Temir	(	60	m	wyso-
kości).	Warto	też	obejrzeć	mauzoleum	Arslana	II.	Prze-
jazd	do	Shovot	przejścia	granicznego	z Uzbekistanem	
(110	km).	Spotkanie	z przewodnikiem	uzbeckim.	Prze-
jazd	do	Chiwy	(ok.	80	km)	-	niewielkiego	miasta	„je-
dwabnego	szlaku”,	leżącego	w delcie	rzeki	Amu-darii.	
Zakwaterowanie	w hotelu.	Kolacja,	nocleg.

D�zień�5.�Otwarci	na	nowe	wrażenia	wyruszamy	wcze-
śnie	po	śniadaniu	na	wędrówkę	po	mieście.	Zwiedza-
nie	 starego	 miasta	 otoczonego	 murami	 obronnymi	
z XVI	w.,	w obrębie	których	znajduje	się	liczące	2,5	tys.	
lat	stare	miasto	Iczan-Kala,	(	 lista	UNESCO).	Odwie-
dziny	w starej	cytadeli	Kunya-Ark	i mauzoleum	Pachl-
wan-Mahmud	oraz	meczecie	Dżuma	(X	w.).	Zwiedza-
my	 także	 medresy	 Allskuli-Chana	 i  Shirgazi-Chana	
oraz	 pałac	 Tasz	Chauli.	 Obiad	w  jednej	 z  lokalnych	
restauracji.	Późnym	wieczorem	przejazd	do	Urgenczu	
na	dworzec	kolejowy	(30	km).	Nocny	przejazd	pocią-
giem	do	Buchary.

D�zień� 6.	 Lekkie	 śniadanie.	 Przyjazd	 w  godzinach	
przedpołudniowych	 do	 Buchary.	 Spotkanie	 z  mia-
stem	 rozpoczyna	się	od	zespołu	architektonicznego	
Liabi	Hauz	(XVI/XVII	w.)	składającego	się	z największej	
w  tej	 części	 Azji	 medresy	 Kukeldasz	 oraz	 medresy	
i meczetu	Nadir	Diwan	Begi.	Wizyta	w pobliskich	bliź-
niaczych	medresach	Uług	Bega	(XV	w.)	 i Abdul	Aziz	
Khana	(XVII	w.).	Oglądanie	z zewnątrz	meczetu	Bolo-
-Hauz,	a następnie	przejazd	i zwiedzanie	-	Czaszma-

-Ajub	(Źródła	Hioba)	oraz	Mauzoleum	Sama-

nidów	z X	w.,	uznanego	za	„Perłę	Orientu”.	Okazja	do	
zakupu	pamiątek	na	bazarach.	Podziwianie	medresy	
Czor	Minor	(XIX	w.)	z jej	czterema	malowniczymi	mi-
naretami.	Kolacja	w uzbeckim	domostwie	oraz	nauka	
wykonania	narodowej	potrawy	„płow”.	Nocleg.

D�zień�7.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	cytadeli	Ark,	tysiąc-
letniej	rezydencji	władców	Buchary,	a obecnie	siedzi-
by	 Muzeum	 Historyczno	 -	 Etnograficznego.	 Spacer	
na	Plac	Poi-Kalian,	 z minaretem	z XII	w.,	meczetem	
Kalian	oraz	medresą	Miri	Arab	z XVI	w.	Wizyta	w tra-
dycyjnym	domu	kupieckim	i pokaz	strojów	uzbeckich.	
Następnie	 wycieczka	 w  okolice	 Buchary	 do	 letniej	
rezydencji	emirów	-	pałacu	Mokhi-Khosa	 (4	km).	Po	
południu	przejazd	do	obozowiska	na	stepie.	Po	dro-
dze	wizyta	w rodzinnym	atelier	ceramiki	w Giżduvan	
(patronat	UNESCO),	słynącym	z wielowiekowej	trady-
cji	i specjalnej	ornamentyki	łączącej	wzory	florystycz-
ne	z geometrycznymi.	Odpoczynek	przy	herbacie.	Po	
przyjeździe	do	obozowiska	zakwaterowanie	w kilku-
osobowych	jurtach.	Po	kolacji,	przy	ognisku	słuchanie	
pieśni	 akyna	 -	 kazachskiego	 pieśniarza	 ludowego.	
Nocleg.

D�zień�8.�Po	śniadaniu	wczesnym	rankiem	przejażdżka	
na	wielbłądach	po	okolicy.	Przejazd	nad	pobliskie	je-
zioro	Ajdarkul.	Następnie	wyruszamy	w trasę	do	Sa-
markandy.	Po	drodze	zwiedzanie	Nuraty,	małej	miej-
scowości	położonej	u podnóża	gór,	znanej	ze	źródła	
o uzdrawiających	właściwościach	oraz	ruin	twierdzy	
Aleksandra	Macedońskiego.	Obiad	w uzbeckim	do-
mostwie.	 Po	 przyjeździe	 do	 Samarkandy	 -	 kolacja	
i nocleg.	

D�zień� 9.	 Po	 śniadaniu	 zwiedzanie	 stolicy	 imperium	
Timura	z XIV/XV	w.	rozpoczyna	się	od	najpiękniejsze-
go	zespołu	architektonicznego	Środkowej	Azji:	placu	
Registan	z jego	trzema	medresami:	Uług	Bega	i Szer	
Dor	oraz	Tilla	Kori.	Wizyta	w imponującym	swymi	roz-
miarami	meczecie	Bibi	Chanym,	noszącym	imię	żony	
Timura	oraz	spacer	po	pobliskim	bazarze	Siab,	za-
wsze	pełnym	życia	i kolorów.	Zwiedzanie	cennej	ne-
kropolii	 Shakhi-Zinda,	 tysiącletniego	 zespołu	 archi-
tektonicznego	z najważniejszym	grobowcem	kuzyna	
Mahometa,	uznawanego	za	ojca	islamu	w tej	części	
Azji.	 Dalsze	 zwiedzanie	 zabytków	 starego	 miasta,	
które	swój	niezapomniany	urok	zyskało	za	panowania	
Uług	Bega,	wnuka	Timura	Wielkiego	i astronoma,	któ-
ry	wybudował	słynne	obserwatorium	-	obecnie	cały	
kompleks	znajduje	się	na	 liście	UNESCO.	Kolejnym	
zabytkiem	 jest	 mauzoleum	 Gur	 Emir,	 miejsce	 spo-
czynku	członków	dynastii	 Timurydów,	 ze	wspaniałą	
turkusową	kopułą.	Po	południu	około	16-ej	przejazd	
na	dworzec	kolejowy.	Przejazd	pociągiem	„Afrosiab”	
do	Taszkentu	(	2,15	h).	Po	przyjeździe	kolacja,	nocleg.

D�zień� 10.� Po	 śniadaniu	 wyruszamy	 za	 zwiedzanie	
Taszkientu.	W  starej	 części	 miasta	 zwiedzanie	 naj-
większej	medresy	wybudowanej	w stylu	niespotyka-
nym	dla	krajów	muzułmańskich,	na	zlecenie	wezyra	
Kukeldasza.	Odwiedziny	w sercu	miasta	 -	na	placu	
Imama.	 Zwiedzanie	 meczetu	 Tilla	 Shayh,	 medresy	
Barak	Khana,	 która	była	 centrum	administracyjnym	
muftiego	-	oficjalnego	przywódcy	 islamu	w Uzbeki-
stanie	 oraz	w mauzoleum	 słynnego	 filozofa	 i  poety	
Islamu	Kafal	Sashiego.	Przejazd	do	placu	Niepodle-
głości,	zwiedzanie	z zewnątrz	Teatru	Opery	 i Baletu	
oraz	 placu	 Emira	 Timura.	 Po	 południu	 wyruszamy	
w kierunku	przejścia	granicznego	z Tadżykistanem	-	
„Oybek”	(100	km).	Po	formalnościach	wizowych	prze-
jazd	do	Chodżentu	 (70	km),	drugiego	po	Duszanbe	

miasta	tego	kraju.	Kolacja.	Nocleg	w hotelu.
D�zień�11.�Po	śniadaniu	zwiedzanie	miasta,	które	roz-
wijało	się	wokół	twierdzy	wzniesionej	przez	Aleksan-
dra	Wielkiego.	Wizyta	w Muzeum	Archeologicznym	
w  twierdzy.	 Odwiedziny	 na	 jednym	 z  największych	
bazarów	Azji	 Środkowej	 -	Pandżshanba.	Następnie	
przejazd	do	wioski	Sary	Tag.	Po	drodze	mijamy	 je-
zioro	Iskandarkul	o turkusowej	wodzie	-	uznawane	za	
jedną	 z  największych	 atrakcji	 Tadżykistanu.	 Nazwa	
w języku	tadżyckim	oznacza	Jezioro	Aleksandra.	Po	
przyjeździe	 zakwaterowanie	 w  kwaterach	 prywat-
nych.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 12.�Po	 śniadaniu	 czas	 na	 rekreację.	 Parogo-
dzinny	spacer	brzegami	rzeki	Karakul	-	wokół	której	
rozciągają	 się	 niezwykle	malownicze	widoki	 na	 pa-
sma	gór	Fańskich.	Piknik	nad	brzegiem	rzeki.	Powrót	
do	wsi	na	kolację	i nocleg.

D�zień�13.	Po	śniadaniu	przejazd	malowniczą	trasą	do	
Duszanbe,	stolicy	Tadżykistanu	(150	km.).	Po	przyjeź-
dzie	 zakwaterowanie	w hotelu.	Czas	wolny.	Kolacja	
i nocleg.

D�zień�14.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	zwiedzanie	pozo-
stałości	 fortecy	Hissar	 (25	 km),	 siedziby	 emirów	do	
początków	XX	w.	 zniszczonej	przez	Armię	Czerwo-
ną	oraz	sąsiedniej	starej	medresy,	gdzie	znajdują	się	
ciekawe	eksponaty	 związane	 z  codziennym	życiem	
Tadżyków.	Powrót	do	stolicy	i wizyta	w regionalnym	
Muzeum	 Historii	 i  Sztuki	 Antycznej,	 dobrze	 ilustru-
jącym	 dziedzictwo	 kulturowe	 Tadżykistanu.	 Spacer	
po	 centrum	miasta,	 po	 drodze	 oglądamy	m.in.	 po-
mniki	Ismaila	Samanidy	twórcy	państwa	Samanidów	
w X w.	oraz	poety	Rudakiego	IX/X	w.	Ostatnie	zakupy	
pamiątek	 na	 bazarze.	 Pożegnalna	 kolacja	 i  nocleg	
w hotelu.	

D�zień�15.	 Przejazd	 na	 lotnisko,	wylot	 do	 Istambułu.	
Przerwa	tranzytowa	i dalszy	lot	do	Polski.	Przylot	do	
Warszawy.

TURKmeNiSTAN�-�UzBeKiSTAN�-�TADżYKiSTAN Serce Azji

TERMINY:
19.04 - 03.05.2015*
07.06 - 21.06.2015

24.08 - 07.09.2015*
13.09 - 27.09.2015

* wysoki sezon - dopłata 670 PLN + 130 USD

CENA: 
5�870�PLN�+�1�960�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 5 870 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 960 USD płatne u kontrahenta na miejscu

CENA ZAWIERA:
-  przelot Warszawa - Istambuł - Aszchabad, 

Duszanbe - Istambuł - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*- 4* pokoje dwuosobo-

we z łazienkami; 7. dnia jurty wieloosobowe oraz 
w Sary Village kwatery prywatne, 3. dnia nocleg 
w namiotach

-  wyżywienie: śniadania i kolacje oraz obiady/pik-
niki według programu

-  transport autobusami i mikrobusami, przejazd 
pociągiem na trasie: Urgencz - Buchara oraz 
Samarkanda - Taszkent

-  opiekę polskiego pilota na całej trasie
-  opiekę anglojęzycznych przewodników na 

miejscu 
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępów: 130 USD
-  opłat wizowych i tax do Uzbekistanu, Turkmeni-

stanu i Tadżykistanu: ok. 250 USD
-  zwyczajowych napiwków: 50 USD
-  opłat za fotografowanie i filmowanie
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 350 USD (za 

wyjątkiem noclegu w jurtach oraz w kwaterach 
prywatnych)
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D�zień�1.	Wylot	z Warszawy,	przelot	do	Chengdu	przez	
porty	tranzytowe.

D�zień�2.	Przylot	do	Chengdu.	Zakwaterowanie,	prze-
jazd	 do	 Instytutu	 Hodowli	 Pand.	 Kolacja	 i  nocleg	
w Chengdu.	

D�zień� 3.	 Po	 śniadaniu	wycieczka	 do	 Leshan	 (Wielki	
Budda),	spacer	po	parku	bambusowym.	Po	zwiedza-
niu	powrót	do	Czengdu.	Kolacja.	Nocleg	w Czengdu.

D�zień� 4.	 Śniadanie,	 przelot	 do	 Lhasy.	 Po	 przylocie	
transfer	 do	hotelu,	 czas	na	 aklimatyzację,	 odpoczy-
nek,	nocleg	w hotelu	w Lhasie.

D�zień�5.	Śniadanie,	pałac	Potala	-	zimowa	rezydencja	
dalajlamów	o wyraźnie	obronnym	charakterze,	jedna	
z najbardziej	imponujących	budowli	Lhasy	wpisana	na	
listę	Dziedzictwa	Światowego	UNESCO.	Po	południu	
wizyta	w klasztorze	Sera,	gdzie	będziemy	mieli	moż-
liwość	 przyjrzenia	 się	 tradycyjnej	 debacie	 religijno-
-filozoficznej	mnichów.	Nauczeni	 nowych	sposobów	
prowadzenia	dyskusji	wdrażamy	je	w praktyce	w dro-
dze	 powrotnej	 do	 hotelu,	 a  także	 w  dalszym	 ciągu	
wycieczki.	

D�zień� 6.	 Śniadanie.	 Wizyta	 w  ongiś	 największym	
i  najludniejszym	 klasztorze	 Tybetu	 -	 Drepung,	miej-
scu,	w  którym	przed	wybudowaniem	Pałacu	Potala	
rezydowali	dalajlamowie.	Mamy	okazję	przyjrzeć	się	
między	 innymi	 wielkiej	 sali	 modlitewnej	 oraz	 kuch-
ni	 klasztornej	 z  imponującymi	 miedzianymi	 kotłami.	
W  drodze	 powrotnej	 wizyta	w  letniej	 rezydencji	 da-
lajlamów	 Norbulinka.	 Po	 południu	 zwiedzanie	 naj-
ważniejszej	 świątyni	 w  Tybecie	 -	 Jokhang	 -	 piękna	
panorama	na	Lhasę	ze	świątynnego	dachu.	Okazja	do	
przyjrzenia	się	z bliska	pielgrzymom	z różnych	części	
Tybetu	odprawiających	korę	-	czyli	szlaki	pielgrzym-
kowe	-	wokół	świątyni.	Polecamy	-	na	pewno	nie	za-
szkodzi	-	samodzielne	przejście	Nankhor	kora	-	szlaku	
pielgrzymkowego	wokół	świątyni	i wprawienie	w ruch	
wszystkich	365	młynków	modlitewnych.	Kontynuuje-
my	„pielgrzymowanie”	po	Barkhor	kora,	gdzie	oprócz	
wartości	 metafizycznych	 możemy	 się	 zaopatrzyć	
w stosy	pamiątek	-	przykład	typowego	dla	Azji	współ-
występowania	sprzeczności,	mieszaniny	mistycyzmu	
i  targowiska.	 Nocleg	 w  hotelu	 w  Lhasie.	 (Kolejność	
zwiedzania	klasztorów	może	ulec	zmianie.)

D�zień� 7.	 Śniadanie.	 Dzień	 wolny	 przed	 wyjazdem	
w interior	tybetański.	Fakultatywnie	całodzienna	wy-
cieczka	do	najstarszego	klasztoru	w Tybecie	-	Samye	
(około	90	USD	na	osobę).	Nocleg	w hotelu	w Lhasie.

D�zień� 8.	 Śniadanie.	 Wyjazd	 poza	 Lhasę.	 Pierwsze	
zapierające	dech	w piersiach	widoki	i przejazd	przez	
przełęcz	powyżej	5	000	m	n.p.m.,	możliwość	podzi-
wiania	Jeziora	Skorpiona.	Przejazd	do	Gyantse	 (254	
km),	nocleg	w hotelu	w Gyantse.

D�zień�9.	Śniadanie.	Wizyta	w klasztorze	Pelkhor	Cho-
de	z największą	stupą	w Tybecie	(Gyantse	Kumbum)	
w Gyantse,	 przejazd	 do	Shigatse,	 gdzie	 zwiedzamy	
jeden	z najlepiej	zachowanych	w Tybecie	klasztorów	
Tashilhumpo,	 tradycyjnej	 rezydencji	 panczenlamy.	
Nocleg	w hotelu	w Shigatse.

D�zień�10.	Śniadanie.	Rozpoczynamy	prawdziwą	eks-
plorację	 interioru	 tybetańskiego.	 Koniec	 luksusu,	
śpimy	 teraz	 już	 tylko	w namiotach	 lub	miejscowych	
hotelach.	 Wszelkie	 drobne	 niewygody	 wynagrodzą	
nam	jednak	niezapomniane	widoki	i przeżycia.	Od	tej	
chwili	każdy	dzień	dostarczy	nam	wrażeń	na	całe	ży-
cie,	kiedy	to	będziemy	mogli	obserwować	przecudną	
przyrodę	-	góry,	faunę	i florę	oraz	mistycznych,	jakby	
z  innego	 świata	 mieszkańców	 Dachu	 Świata.	 Tego	
dnia	czeka	nas	przejazd	przez	dawną	stolicę	Tybetu	
-	Sakya,	krótka	wizyta	w klasztorze	Sakya	-	głównej	
siedziby	sekty	Sakyapa	sprawującej	władzę	w Tybe-
cie	 przed	 panowaniem	 dalajlamów.	 Kolacja,	 Nocleg	
pod	namiotem	w okolicach	klasztoru.

D�zień�11.	Zjazd	z tzw.	„Drogi	przyjaźni”	prowadzącej	
z Lhasy	do	Katmandu.	Czekają	nas	cztery	dni	prze-
jazdu	dzikimi	 i  niedostępnymi	drogami	 zachodniego	
Tybetu	w kierunku	najświętszej	góry	wielu	religii	-	Ka-
ilash.	Grupie	 towarzyszyć	będzie	 kucharz	 przygoto-
wujący	śniadania	i kolacje.	Po	drodze	jak	w kalejdo-
skopie	będzie	zmieniał	się	też	krajobraz	-	z początku	
suchy,	stepowo	-	pustynny,	potem	w okolicach	świę-
tego	jeziora	Manasanovar	pojawią	się	zielone	pastwi-
ska	 pełne	 ptactwa	 i  zwierzyny.	 Zanim	 wyruszymy,	
możliwość	regeneracji	i relaksu	w gorących	źródłach	
nieopodal	Lhotse.	Pierwszego	dnia	tej	części	podró-
ży	przejazd	do	Saga.	W ciągu	dnia	pierwszy	trekking,	
pozwalający	na	zmierzenie	się	po	raz	pierwszy	z Wy-
żyną	Tybetańską	oraz	zapoznanie	z własnymi	możli-
wościami.	 Nocleg	w  hostelu	w  Saga	 (fakultatywnie,	
w  ramach	dostępnych	miejsc,	możliwość	spędzenia	
nocy	w jedynym	w Saga	hotelu	z ciepłą	wodą	-	około	
50	USD).	 Istnieje	możliwość	 skorzystania	 z  pryszni-
ców	poza	hotelem,	koszt	ok.	15-20	RMB.	

D�zień�12.	Przejazd	do	Paryang,	nocleg	pod	namiotami	
w okolicach	Paryang.

D�zień� 13.	 Przejazd	 do	 Darchen,	 przygotowania	 do	
trekkingu,	nocleg	w hostelu	w Darchen	 lub	pod	na-
miotami	w Tarboche,	miejscu,	gdzie	odbywają	się	naj-
ważniejsze	w Tybecie	obchody	Saga	Dawa.	

D�zień�14-16.	Trzydniowy	trekking	dookoła	najświętszej	
góry	Tybetu	 -	Kailash	 (6	714	m	n.p.m.),	 świętej	góry	

czterech	 religii	 -	 trekking	 będący	 atrakcją	 zarówno	
w sensie	widokowym,	kulturalnym,	jak	i mistycznym.	
(pierwszego	dnia	będziemy	mieli	możliwość	uczestni-
czenia	w jednym	z najważniejszych	świąt	tybetańskie-
go	kalendarza	liturgicznego	Saga	Dawa).	Noclegi	pod	
namiotami.

D�zień�17.	Wyruszamy	w drogę	powrotną.	Okazja	do	
utrwalenia	sobie	w pamięci	wrażeń	z trekkingu.	Pierw-
szego	dnia	przejazd	nad	 jezioro	Manasarovar,	 fakul-
tatywnie	 możliwość	 wycieczki	 dookoła	 jeziora,	 po-
łączonej	ze	zwiedzaniem	małych	klasztorów	i wizytą	
w gorących	źródłach,	polecaną	po	kilku	nocach	spę-
dzonych	w namiocie.	Warto!	Nocleg	pod	namiotami	
lub	w namiocie-hostelu	na	łóżkach	polowych.

D�zień�18.	Powrót	do	Saga,	nocleg	w hostelu	w Saga	
(fakultatywnie,	w  ramach	 dostępnych	miejsc,	moż-
liwość	 spędzenia	 nocy	 w  jedynym	 w  Saga	 hotelu	
z ciepłą	wodą	-	cena	ok.	50	USD).

D�zień�19.	Przejazd	do	Lao	Tingri	przez	słynące	z ma-
lowniczych	widoków	jezioro	Paiko	Tso.	Powoli	przy-
gotowujemy	się	psychicznie	do	kolejnej	wielkiej	przy-
gody.	Nocleg	pod	namiotami	w okolicach	Lao	Tingri	
lub	w tradycyjnym	hostelu	tybetańskim	(dopłata	ok.	
55	USD).

D�zień�20.	Przejazd	do	okolic	klasztoru	Dza	Rongphu	
-	jednego	z najwyżej	położonych	klasztorów	na	świe-
cie	(4	920	m	n.p.m.),	krótki	trekking	w okolicach	Eve-
rest	Base	Camp.	Nocleg	nieopodal	klasztoru	(namiot	
-	dla	chętnych	możliwość	noclegu	w hostelu,	pokoje	
dwuosobowe	 bez	 prysznica	 -	 cena	 około	 55	USD,	
w  ramach	dostępnych	miejsc).	W  razie	 problemów	
zdrowotnych	 związanych	 z  wysokością	 któregoś	
z uczestników	nocleg	w Lao	Tingri.

D�zień�21.	Śniadanie.	Mając	wciąż	przed	oczami	wi-
doki	Himalajów	udajemy	się	powoli	 na	niziny.	Tego	
dnia	 czeka	 nas	 przejazd	 do	 Zhangmu	 na	 granicy	
chińsko-nepalskiej.	Nocleg	w Zhangmu.

D�zień�22.	Dzień	 rezerwowy	-	na	wszelki	wypadek	-	
gdyby	nastąpiły	 trudności	pogodowe	 itp.	 lub	dzień	
wolny	 -	 relaks,	 dyskusje	 panelowe	 z  towarzyszami	
podróży,	marzenie	o kolejnej	wyprawie;	jeśli	nie	zaj-
dą	 nieprzewidziane	 okoliczności,	w  tym	dniu	 prze-
kroczymy	 granicę,	 żeby	 spędzić	 dodatkowy	 dzień	
w Nepalu.	W  takim	wypadku	zwiedzanie	w Nepalu	
poszerzone	będzie	o Bhaktapur	i Patan.	

D�zień�23.	Śniadanie,	przekroczenie	granicy.	Opusz-
czamy	Chiny	i Tybet.	Czy	nie	zaszkodzi	nam	nadmiar	
tlenu	w  powietrzu?	 Przejazd	 do	 Katmandu,	 nocleg	
w hotelu,	wszystkim	należy	się	odrobina	luksusu.

D�zień� 24.�Śniadanie.	 Dla	 chętnych	 fakultatywny	 lot	
wzdłuż	 Himalajów	 (ok.	 200	 USD).	 Zwiedzanie	 Kat-
mandu:	Durbar	Square	ze	świątyniami,	Pałacem	Kró-
lewskim	i Domem	żywej	Bogini	Kumari.	Około	godz.	
14:00	przygotowania	do	wylotu.	Transfer	na	lotnisko.	
Wylot	do	Delhi.	Przerwa	tranzytowa.

Dzień�25.�Lądowanie	na	lotnisku	w Warszawie.

TYBET - NEPAL dla aktywnych

TERMINY:
12.05 - 24.06.2015* 03.09 - 27.09.2015
* wysoki sezon - dopłata 300 PLN + 100 USD

CENA: 
6�300�PLN�+�2500�USD�
I rata: 800 PLN - płatne przy zapisie 
II rata: 6 300 PLN na 35 dni przed terminem impre-
zy (minus I rata)  
III rata: 2 500 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przelot na trasie Warszawa - (Pekin) - Czengdu - 

Lhasa, Katmandu - Delhi - Warszawa
- wizy: chińska, nepalska, 
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie oraz lokal-

nych przewodników   
- koszty transportu: minibusy
-  noclegi - hotele 3* w Lhasie, Gyantse i Shigatse, 

hotele klasy turystycznej 2* w Tingri i Zhangmu; 
w interiorze tj. za Shigatse i w czasie trekkingów 
noclegi w namiotach (w przeważającej części) 
lub w miejscowych hostelach etc.  

- wyżywienie: 2 posiłki dziennie
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR) 

CENA NIE ZAWIERA:
- bilety wstępu i permity 320 USD 
- napiwki 120 USD 
- dopłata do pokoju 1-osobowego 590 USD 

UWAGA:�przygotowanie�kondycyjne�jest�
niezbędne!!!
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Entebbe	przez	jeden	z portów	lotniczych.	

D�zień�2.	Przylot	do	Ugandy,	do	Entebbe	-	miasta	po-
łożonego	nad	jeziorem	Wiktorii,	największym	jeziorem	
Afryki,	 trzecim	pod	względem	wielkości	 na	 świecie.	
Po	odprawie	paszportowo	-	wizowej	wyjazd	do	sto-
licy	 Ugandy	 -	 Kampali.	 Zwiedzanie	 miasta	 i  wizyta	
na	lokalnym	targowisku.	Czas	na	lunch.	Po	południu	
przejazd	do	lodży	w rejonie	Parku	Narodowego	Kibale	
Forest.	Po	drodze	oglądanie	plantacji	herbaty,	przy-
drożnych	wsi	i miasteczek.	Kolacja	i nocleg	w lodżach.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	wyjazd	na	tropienie	szympan-
sów,	czyli	„chimpanzees	trekking”	w parku	lasu	desz-
czowego	-	Kibale	Forest.	Na	tym	niewielkim	obszarze	
występuje	 największa	 różnorodność	 małp	 w  całej	
Afryce	wschodniej.	Przechadzka	lasem	deszczowym	
w  poszukiwaniu	 szympansów	 -	 prawdopodobnie	
najgłośniejszych	mieszkańców	dżungli.	Najpierw	bo-
wiem	 je	słychać,	a dopiero	potem	widać.	Następnie	
spacer	przyrodniczy	wokół	bagien	Bigodi	w celu	ob-
serwacji	 licznych	ptaków	 i małp	 (gerezy	 i mangaby).	
Kolacja	i nocleg	w lodżach.

D�zień� 4.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	 do	Parku	Narodowe-
go	Queen	Elizabeth	 (nazwanego	 tak	na	cześć	wizy-
ty	 w  Ugandzie	 brytyjskiej	 monarchini).	 Po	 drodze	
malownicza	 panorama	 regionu	 Kasendra	 Crater	
Lakes.	 Przekraczanie	 równika,	 pamiątkowe	 zdjęcie.	
Po	przyjeździe	do	PN	Queen	Elizabeth	krótkie	safari	
w północnej	części	parku.	Zakwaterowanie	w  lodży.	
Kolacja	i nocleg.

D�zień�5.	Przed	południem	safari	w północnej	części	
PN	Queen	Elizabeth,	a po	południu	dwugodzinna	wy-
cieczka	 łodzią	 po	 Kanale	 Kazinga	między	 Jeziorem	
Edwarda	i Jeziorem	Jerzego.	Obserwacja	pławiących	
się	w wodzie	hipopotamów,	przychodzących	do	wo-
dopoju	bawołów,	wylegujących	się	na	brzegu	kroko-
dyli	 i  najrozmaitszych	 gatunków	 ptaków.	 Powrót	 do	
lodży.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 6.	 Przejazd	 na	południe	PN	Queen	Elizabeth.	
Safari	w Ishasha	-	południowym	sektorze	parku.	Po-
szukiwanie	słoni,	antylop,	lwów,	topi,	bawołów	i innej	
dzikiej	 zwierzyny.	 Dalszy	 przejazdu	 do	 Parku	 Naro-

dowego	 Bwindi.	 Ten	 wilgotny	 obszar	 lasów	

równikowych	 zwany	 jest	 również	 Nieprzeniknionym	
Lasem	Bwindi.	 Dojazd	 do	 północnej	 części	 parku	 -	
Buhoma.	Kolacja	i nocleg	w lodżach	na	skraju	parku.

D�zień�7.�Rano	trekking	w głąb	dżungli.	Wizyta	u pier-
wotnych	 mieszkańców	 dziewiczego	 lasu	 -	 narodu	
Batwa,	 na	 świecie	 znanym	 bardziej	 jako	 Pigmeje	 -	
prastary	 lud	 charakteryzujący	 się	wyjątkowo	małym	
wzrostem	(do	1,50	m).	Pigmeje	od	20	tys.	lat	zamiesz-
kują	te	tereny	żyjąc	w równej	harmonii	z przyrodą.	Nie-
stety	nie	uchroniło	ich	to	przed	deportacją	na	obrzeża	
lasu,	 gdzie	 na	 siłę	 asymilowani	 są	 z  „cywilizowaną”	
częścią	 ugandyjskiego	 społeczeństwa.	 Po	 południu	
przejazd	 przez	 zalesione	 wzgórza	 -	 tereny	 zwane	
„małą	Szwajcarią”	do	jeziora	Bunyonyi.	Zakwaterowa-
nie	w domkach.	Kolacja.

D�zień� 8.	 Po	 śniadaniu	wycieczka	 łodzią	 po	 jeziorze	
Bunyonyi	oraz	możliwość	odwiedzenia	misyjnej	szkół-
ki.	Następnie	wyjazd	w kierunku	granicy	z Rwandą.	Po	
przekroczeniu	granicy	dalszy	przejazd	do	Ruhenge-
ri	w pobliżu	Parku	Narodowego	Wulkanów,	 jednego	
z ostatnich	obszarów,	gdzie	można	spotkać	zagrożo-
ne	wyginięciem	goryle	górskie.	Kolacja	i nocleg.

D�zień�9.	Wczesne	śniadanie,	a następnie	przejazd	na	
„gorilla	trekking”	w PN	Wulkanów.	Po	drodze	podglą-
danie	 niesamowitych	 scen	 rodzajowych:	 transportu	
towarów	i osób	na	drewnianych	rowero-hulajnogach,	
zwałów	 lawy	 z pobliskiego	wulkanu,	 scen	 życia	co-
dziennego,	 które	 toczy	 się	 leniwie	 przed	 ubogimi	
domostwami.	 W  	 Parku	 Narodowym	 poszukiwanie	
jednej	z rodziny	goryli.	Obserwowanie	przez	godzinę	
zwierząt	w ich	naturalnym	środowisku.	Powrót	na	ko-
lację	i nocleg	do	bazy	w Ruhengeri.

D�zień� 10.	 Przejazd	 do	 Gisenyi	 nad	 jeziorem	 Kiwu.	
Kontynuacja	 podróży	 do	Butare.	 Po	 przyjeździe	wi-
zyta	 w  Narodowym	 Muzeum	 Ruandy.	 Ufundowane	
przez	 rząd	belgijski	muzeum	posiada	bogate	 zbiory	
afrykańskich	 obrazów,	 rękodzieł,	 narzędzi	 i  cerami-
ki.	Fakultatywnie	 (w miarę	możliwości)	pokaz	 tańca,	
w  wykonaniu	 słynnych	 tancerzy	 Intore	 (koszt	 około	
15	 USD).	 Intore	 to	 tradycyjna,	 elitarna	 armia	 Rwan-
dy,	 specjalizująca	 się	 nie	 tylko	w walce,	 ale	 przede	
wszystkim	w  charakterystycznym,	 skocznym	 tańcu.	
Intore	zyskali	światową	sławę	po	występie	na	wysta-

wie	Expo	w Brukseli	w 1958	roku.	Dzisiaj	tancerze	ci	
to	część	bogatego	folkloru	Rwandy.	Kolacja	i nocleg	
w Butare.

D�zień�11.	Po	śniadaniu	opuszczamy	Rwandę	 i wjeż-
dżamy	do	Burundi.	Przejazd	do	Gitega	-	drugiego	co	
do	wielkości	miasta	tego	kraju.	Zwiedzanie	Muzeum	
Narodowego	 oraz	 koncert	 burundyjskich	 bębniarzy	
w wiosce	Gishora.	Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�12.	Przejazd	do	stolicy	kraju	-	Bujumbura.	Zwie-
dzanie	miasta,	w  tym	wjazd	 na	wzgórze	Belvedere,	
skąd	rozpościera	się	widok	na	jezioro	Tanganika.	Je-
żeli	czas	pozwoli	wizyta	w polskiej	misji	prowadzonej	
przez	 Siostry	 Kanoniczki	 Ducha	 Świętego.	 Kolacja	
i nocleg	w hotelu.

D�zień� 13.	 Rano	 odpoczynek	 na	 plaży	 nad	 jeziorem	
Tanganika.	 Potem	 powrót	 do	 Rwandy.	 Przejazd	 do	
stolicy	kraju	-	Kigali.	Podróż	przez	malownicze	wioski	
i wzgórza	-	obszary	zwane	„krajem	tysiąca	wzgórz”.	
Kolacja	i nocleg	w hotelu.

D�zień�14.	Po	śniadaniu	wizyta	w Genocide	Memorial	
Muzeum	-	miejscu	upamiętniającym	setki	tysięcy	ofiar	
ludobójstwa	w Rwandzie.	 Za	 pomocą	 zdjęć,	 filmów	
i  licznych	 rękodzieł	 wystawa	 opowiada	 przejmującą	
historię	Rwandy	aż	do	krwawego	ludobójstwa	w 1994	
roku.	 To	 osobiste	 i  poruszające	 świadectwo	 historii	
kraju	ma	na	celu	szerzenie	pokoju	w Afryce.	Po	wi-
zycie	w muzeum,	przejazd	do	centrum	miasta	i czas	
wolny	 na	 zakup	 pamiątek.	 Po	 południu	 transfer	 na	
lotnisko.	Wylot	 do	Warszawy	 przez	 jeden	 z  portów	
lotniczych.

D�zień�15.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie.	Zakończenie	
wyprawy.

UGANDA�-�RWANDA�-�BURUNDi�

Na tropie goryli i szympansów
TERMINY:
11.01 - 25.01.2015
08.02 - 22.02.2015
14.06 - 28.06.2015
19.07 - 02.08.2015*

09.08 - 23.08.2015*
20.09 - 04.10.2015
08.11 - 22.11.2015

* wysoki sezon - dopłata 850 PLN + 150 USD 

CENA: 
7�860�PLN�+�2�790�USD
I rata: 2 000 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 860 PLN + 2790 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Entebbe; 

Kigali - Warszawa
-  zakwaterowanie: Bujumbura - hotel 4*; Butare, 

Entebbe - hotele 3*; Kibale Forest - lodże 3*; 
Gitega, Park Narodowy Queen Elizabeth, Ruhen-
geri, Jezioro Bunyonyi, Park Narodowy Bwindi 
- hotele i lodże klasy turystycznej (guest houses); 
pokoje 2-osobowe z łazienkami

-  wyżywienie: dwa posiłki dziennie na całej trasie 
(śniadanie plus kolacja lub lunch)

-  permity (pozwolenia) na trekking do goryli 
i szympansów

-  transport: samochody typu landcruiser 
-  lokalni przewodnicy 
-  opieka polskiego pilota-przewodnika 
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty do parków narodowych i na obszary 

chronione oraz bilety wstępu - 120 USD 
-  opłaty za wizy: Rwanda 30 USD, Burundi 30 

USD, Uganda 50 USD
-  opłaty lotniskowe: 25 USD
-  zwyczajowe napiwki: ok. 60 USD
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 400 USD

UWAGA:�wskazana	ochrona	przeciwmalaryczna	
oraz	szczepienie	na	żółtą	febrę
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D�zień�1.�Wcześnie	 rano	zbiórka	na	 lotnisku	w War-
szawie.	Wylot	do	Los	Angeles	przez	jeden	z portów	
lotniczych	w Europie.	Przylot	w godzinach	wieczor-
nych	czasu	lokalnego.	Transfer	do	hotelu.	Zakwate-
rowanie.	Nocleg.

D�zień�2.�Zwiedzanie	Los	Angeles:	Hollywood,	Bever-
ly	Hills,	Sunset	Bulevard,	Promenada	Gwiazd,	Teatr	
Chiński.	Późnym	popołudniem	przejazd	do	pięknego	
San	Diego.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Nocleg.

D�zień� 3.� Zwiedzanie	 San	 Diego.	 Około	 południa	
przejazd	 do	 Tijuany	 -	 przygranicznej	 miejscowości	
w Meksyku,	spacer	po	mieście,	dla	chętnych	(fakul-
tatywnie)	 obiad	 połączony	 z  degustacją	 zwalającej	
z nóg	tequili	przy	wtórze	meksykańskiej	muzyki	i wy-
cieczkowego	 chóru	 biesiadników.	Wieczorna	 prze-
chadzka	po	kolonialnej	starówce	San	Diego.	Powrót	
na	nocleg.

D�zień�4.	Przejazd	z San	Diego	przez	legendarną,	„we-
sternową”,	 porośniętą	 olbrzymimi	 kaktusami	 sagu-
aro	Arizonę	do	Flagstaff.	Po	drodze	krótki	przystanek	
w Yumie,	z możliwością fakultatywnego	zwiedzenia	
więzienia	 znanego	z  filmu	 „15.10	do	Yumy”,	w któ-
rym	odsiadywali	wyroki	wszelkiej	maści	łotry,	hulaki,	
rewolwerowcy	i typy	spod	ciemnej	gwiazdy.	Nocleg	
we Flagstaff.

D�zień�5.	Wcześnie	rano	wyjazd	do	największego	cudu	
natury	w USA	-	Parku	Narodowego	Grand	Canyon.	
Oglądanie	kanionu	z najciekawszych	punktów	wido-
kowych,	oraz	filmu	o przyrodzie	 i historii	Wielkiego	
Kanionu	na	olbrzymim	ekranie	typu	 IMAX.	Fakulta-
tywnie	przelot	helikopterem	nad	Wielkim	Kanionem	
(ok.	 30	 minut).	 Po	 południu	 wyjazd	 do	 Monument	
Valley	położonego	na	terytorium	Indian	Navaho.	Rajd	
mikrobusem	w niesamowitej	scenerii	znanej	z filmów	
o Dzikim	Zachodzie.	Przyjazd	na	nocleg	do	Page.

D�zień�6.	Przejazd	do	tamy	na	rzece	Kolorado	w ka-
nionie	Glen,	po	czym	wycieczka	statkiem	w niezwy-
kłej	scenerii	po	jeziorze	Powell	-	sesja	fotograficzna	
na	 tle	 czerwonych	 ostańców	 skalnych.	 Następnie	
wyjazd	 na	 zwiedzanie	 najbardziej	 fotogenicznego	
na	świecie	Kanionu	Antylop.	Długa	sesja	zdjęciowa	
i spacer	dnem	kanionu.	Późnym	popołudniem	prze-
jazd	 na	 nocleg	 do	Kanab	 -	 urokliwego	miasteczka	
Dzikiego	Zachodu.

D�zień� 7.	 Przebudzenie	 w  scenerii	 czerwonych	 skał	
otaczających	miasteczko,	wczesny	wyjazd	do	 jesz-
cze	 jednego,	 paraliżującego	 swym	pięknem	kanio-
nu	Bryce.	Oglądanie	kanionu	w niemym	zachwycie	
i krótka	piesza	eksploracja	kanionu.	Wyjazd	do	uni-
kalnego	Parku	Zion.	Spacer	wąwozem	rzeki	Dziewi-
czej.	Późnym	południem	przejazd	do	jaskini	hazardu	
i  uciech	doczesnych	 -	 Las	Vegas	w Nevadzie.	 Za-
kwaterowanie.	 Wieczorno-nocny	 rajd	 po	 kasynach	
gry.	Pojedynki	z „jednorękimi	bandytami”,	próbowa-
nie	szczęścia	w ruletce	i grach	karcianych.	Wczesno-
ranne	liczenie	ubytków	w kasie	osobistej...

D�zień� 8.	 Od	 rana	 podglądanie	 Las	 Vegas	 za	 dnia.	
Około	 godz.	 10:00	 wyjazd	 do	 osławionej,	 pozba-

wionej	 jakiegokolwiek	 śladu	 życia	 Doliny	 Śmierci	
i zwiedzanie	 jej	najciekawszych	zakątków.	Przejazd	
w  okolice	 gór	 Sierra	 Nevada	 -	 monumentalnych,	
tajemniczych,	pokrytych	śniegiem	wspaniałych	gór	
Ameryki.	Nocleg	w Bishop.

D�zień�9.	Przejazd	do	Parku	Yosemite	 -	najatrakcyj-
niejszej	części	gór	Sierra	Nevada.	Zwiedzanie	Parku	
z  malowniczymi	 wodospadami	 i  tysiącletnimi	 se-
kwojami.	Późnym	popołudniem	przejazd	na	nocleg	
w okolice	Stocton	niedaleko	San	Francisco.	Wiosną	
i jesienią-	przy	zamkniętym	wjeździe	przez	Przełęcz	
Tioga	do	Yosemite,	będzie	realizowany	wariant	drugi	
-	przejazd	w okolice	Lake	Tahoe	i zwiedzanie	stolicy	
Kalifornii	-	Sacramento..

D�zień� 10.	 Przyjazd	 do	 San	 Francisco	 -	 według	
znawców	 jednego	 z  najładniejszych	 miast	 świata.	
Zwiedzanie	 miasta:	 Rosyjskie	 Wzgórza,	 Dzielnica	
Chińska,	 rybackie	 nabrzeże,	 most	 Golden	 Gate.	
Wieczorem	przejazd	przez	cieszącą się	dwuznaczną	
sławą	dzielnicę	Castro.	Możliwość	spaceru.	Nocleg	
w słynnej	kalifornijskiej	dolinie	krzemowej.

D�zień� 11.	 Przejazd	 najbardziej	 malowniczą	 drogą	
w USA	tzw.	Jedynką,	biegnącą	z San	Francisco	do	
Los	Angeles,	wzdłuż	 klifowego	wybrzeża	Pacyfiku.	
Po	drodze	podziwianie	najpiękniejszych	fragmentów	
urwistego,	poszarpanego	przez	ocean	wybrzeża,	na	
którym	wylegują się	czasem	kolonie	 leniwych	słoni	
morskich.	Nocleg	w okolicy	Santa	Maria.

D�zień�12.	Przejazd	do	Los	Angeles.	Po	drodze	krótkie	
zwiedzanie	 Santa	 Barbara	 -	 wypoczynkowej	 miej-
scowości	prezydenta	Reagana.	Przyjazd	do	Los	An-
geles	w godzinach	południowych.	Zwiedzanie	świata	
techniki	filmowej,	rozrywki	i wszelkiej	ułudy	-	Univer-
sal	 Studio.	 Wieczór	 pożegnalny	 przy	 kalifornijskim	
winie.	Nocleg	w LA.

D�zień�13.	Wcześnie	rano	przejazd	na	lotnisko.	Wylot	
do	Europy.

D�zień�14.	Przylot	do	jednego	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Warszawy.	
Przylot	w godzinach	popołudniowych.

UWAGA:	Istnieje	możliwość	przedłużenia	pobytu	o 1,5	
dnia	 w  Nowym	 Jorku:	 zwiedzanie	Midtown	 (fakulta-
tywny	wjazd	 na	 Empire	 State	 Building),	 Grand	Cen-
tral	Terminal,	5th	Av.,	42	Av.,	Time	Square,	Broadway,	
Statua	Wolności,	 Ellis	 Island,	Wall	 Street,	 NY	 Stock	
Exchange,	Punkt	„0”.	

KOSzT�OPCJi:�ii�RATA�790�PLN,�iii�RATA�230�USD

USA�-�meKSYK�+ opcja Nowy Jork

TERMINY:
09.03 - 22.03.2015
23.03 - 05.04.2015
20.04 - 03.05.2015
18.05 - 31.05.2015
10.06 - 23.06.2015

05.07 - 18.07.2015*
11.08 - 24.08.2015*
08.09 - 21.09.2015*
06.10 - 19.10.2015
05.11 - 18.11.2015

* wysoki sezon- dopłata 850 PLN w II racie, 160 USD 
w III racie

CENA: 
6�993�PLN�+�1�190�USD�
 I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
 II rata: 6 993 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
 III rata: 1 190 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Los Angeles 

- Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** 

(pokoje 2-os. z łazienką i klimatyzacją)
-  śniadania na większości trasy
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimaty-

zacją
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty za bilety wstępu i opłaty lotniskowe 

195 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 8-15 USD 

za posiłek)
-  wizy USA
-  dopłaty do pokoju jednoosobowego 680 USD 

(opcja Nowy Jork 110 USD)



132 www.wyprawy.pl

Dzień�1.��Wcześnie	 rano	 zbiórka	na	 lotnisku	w War-
szawie.	Wylot	do	Los	Angeles	przez	jeden	z portów	
lotniczych	w Europie.	Przylot	w godzinach	wieczor-
nych	czasu	lokalnego.	Transfer	do	hotelu.	Zakwate-
rowanie.	Nocleg.

Dzień�2.�Zwiedzanie	Los Angeles:	Hollywood,	Bev-
erly	Hills,	Sunset	Bulevard,	Promenada	Gwiazd,	Teatr	
Chiński.	Późnym	popołudniem	przejazd	do	pięknego	
San	Diego.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Nocleg.

Dzień� 3. Zwiedzanie	 San Diego.	 Około	 południa	
przejazd	do	Tijuany	 -	przygranicznej	miejscowości	
w Meksyku,	spacer	po	mieście,	dla	chętnych	(fakul-
tatywnie)	 obiad	 połączony	 z  degustacją	 zwalającej	
z nóg	tequili	przy	wtórze	meksykańskiej	muzyki	i wy-
cieczkowego	 chóru	 biesiadników.	Wieczorna	 prze-
chadzka	po	kolonialnej	starówce	San	Diego.	Powrót	
na	nocleg.

Dzień� 4. Przejazd	 z  San	 Diego	 przez	 legendarną,	
„westernową”,	 porośniętą	 olbrzymimi	 kaktusami	
saguaro	 Arizonę	 do	 Flagstaff.	 Po	 drodze	 krótki	
przystanek	 w Yumie,	 z  możliwością  fakultatywne-
go	zwiedzenia	więzienia	 znanego	z  filmu	 „15.10	do	
Yumy”,	w którym	odsiadywali	wyroki	wszelkiej	ma-

ści	 łotry,	hulaki,	 rewolwerowcy	 i  typy	spod	ciemnej	
gwiazdy.	Nocleg	we Flagstaff.

Dzień� 5. Wcześnie	 rano	 wyjazd	 do	 największego	
cudu	 natury	w USA	 -	Parku Narodowego Grand 
Canyon.	Oglądanie	kanionu	z najciekawszych	punk-
tów	 widokowych,	 oraz	 filmu	 o  przyrodzie	 i  historii	
Wielkiego	Kanionu	na	olbrzymim	ekranie	typu	IMAX.	
Fakultatywnie	przelot	helikopterem	nad	Wielkim	Ka-
nionem	(ok.	30	minut).	Po	południu	wyjazd	do	Monu-
ment	Valley	położonego	na	terytorium	Indian	Nava-
ho.	Rajd	mikrobusem	w niesamowitej	scenerii	znanej	
z filmów	o Dzikim	Zachodzie.	Przyjazd	na	nocleg	do	
Page.

Dzień�6.�Przejazd	do	tamy�na�rzece�Kolorado�w ka-
nionie Glen,	po	czym	wycieczka	statkiem	w niezwy-
kłej	scenerii	po	jeziorze Powell	-	sesja	fotograficzna	
na	 tle	 czerwonych	 ostańców	 skalnych.	 Następnie	
wyjazd	 na	 zwiedzanie	 najbardziej	 fotogenicznego	
na	świecie	Kanionu Antylop.	Długa	sesja	zdjęciowa	
i spacer	dnem	kanionu.	Późnym	popołudniem	prze-
jazd	 na	 nocleg	 do	Kanab	 -	 urokliwego	miasteczka	
Dzikiego Zachodu.

Dzień� 7. Przebudzenie	 w  scenerii	 czerwonych	 skał	

otaczających	miasteczko,	wczesny	wyjazd	do	 jesz-
cze	jednego,	paraliżującego	swym	pięknem	kanio-
nu Bryce.	Oglądanie	kanionu	w niemym	zachwycie	
i krótka	piesza	eksploracja	kanionu.	Wyjazd	do	uni-
kalnego	Parku Zion.	Spacer	wąwozem	rzeki	Dziewi-
czej.	Późnym	południem	przejazd	do	jaskini	hazardu	
i uciech	doczesnych	-	Las Vegas	w Nevadzie.	Za-
kwaterowanie.	Wieczorno-nocny	 rajd	 po	 kasynach	
gry.	Pojedynki	z „jednorękimi	bandytami”,	próbowa-
nie	szczęścia	w ruletce	i grach	karcianych.	Wczesno-
ranne	liczenie	ubytków	w kasie	osobistej...

Dzień� 8.�Od	 rana	 podglądanie	 Las	 Vegas	 za	 dnia.	
Około	 godz.	 10:00	 wyjazd	 do	 osławionej,	 pozba-
wionej	 jakiegokolwiek	 śladu	 życia	 Doliny� Śmierci 
i zwiedzanie	 jej	najciekawszych	zakątków.	Przejazd	
w  okolice	 gór	 Sierra Nevada	 -	 monumentalnych,	
tajemniczych,	pokrytych	śniegiem	wspaniałych	gór	
Ameryki.	Nocleg	w Bishop.

Dzień�9.�Przejazd	do	Parku Yosemite	-	najatrakcyj-
niejszej	części	gór	Sierra	Nevada.	Zwiedzanie	Parku	
z  malowniczymi	 wodospadami	 i  tysiącletnimi	 se-
kwojami.	Późnym	popołudniem	przejazd	na	nocleg	
w okolice	Stocton	niedaleko	San	Francisco.	Wiosną	
i jesienią-	przy	zamkniętym	wjeździe	przez	Przełęcz	

USA�-�meKSYK�-�HAWAJe + opcja Nowy Jork
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Tioga	do	Yosemite,	będzie	realizowany	wariant	drugi	
-	przejazd	w okolice	Lake	Tahoe	i zwiedzanie	stolicy	
Kalifornii	-	Sacramento..

Dzień� 10.� Przyjazd	 do	 San Francisco	 -	 według	
znawców	 jednego	 z  najładniejszych	 miast	 świata.	
Zwiedzanie	 miasta:	 Rosyjskie	 Wzgórza,	 Dzielnica	
Chińska,	 rybackie	 nabrzeże,	 most	 Golden	 Gate.	
Wieczorem	przejazd	przez	cieszącą się	dwuznaczną	
sławą	dzielnicę	Castro.	Możliwość	spaceru.	Nocleg	
w słynnej	kalifornijskiej	dolinie	krzemowej.

Dzień� 11.� Przejazd	 najbardziej	 malowniczą	 drogą�
w USA	tzw.	Jedynką,	biegnącą	z San	Francisco	do	
Los	Angeles,	wzdłuż	klifowego	wybrzeża	Pacyfiku.	
Po	drodze	podziwianie	najpiękniejszych	fragmentów	
urwistego,	poszarpanego	przez	ocean	wybrzeża,	na	
którym	wylegują się	czasem	kolonie	 leniwych	słoni	
morskich.	Nocleg	w okolicy	Santa	Maria.

Dzień�12.�Przejazd	do	Los Angeles.	Po	drodze	krót-
kie	 zwiedzanie	 Santa	 Barbara	 -	 wypoczynkowej	
miejscowości	prezydenta	Reagana.	Przyjazd	do	Los	
Angeles	 w  godzinach	 południowych.	 Zwiedzanie	
świata	techniki	filmowej,	rozrywki	i wszelkiej	ułudy	-	
Universal�Studio.	Wieczór	przy	kalifornijskim	winie.	
Nocleg	w LA.

Dzień�13.	Wcześnie	 rano	przejazd	na	 lotnisko.	Wy-
lot	na	leżące	na	końcu	świata	Hawaje	-	rajskie	wy-
spy	Pacyfiku.	Przylot	do	Honolulu	około	południa.	
Transfer	do	hotelu	położonego	w okolicy	osławionej	
plaży�Waikiki.	Spacer	po	okolicy,	aklimatyzacja.	Za-
poznawanie się	z wygodą	plaży	poprzez	krótkie	leże-
nie	płaskie	w słońcu	lub	pod	palmą	lub	też	ostrożne	
brodzenie	 w  ciepłych	 wodach	 Pacyfiku,	 stanie	 na	
jednej	nodze	etc.

Dzień� 14. Całodzienna	 wycieczka	 wokół	 Oahu - 
głównej	 wyspy	 archipelagu	 hawajskiego	 -	 Zatoka	
Hanaumea,	morski	gejzer	Halona	Blow	Hole,	japoń-

ska	 świątynia,	 kultowe	 plaże	 surferów.	 Wizyta	 na	
plantacji	ananasowej	Dole’a.

Dzień� 15. Wypoczynek	 na	 plaży	 lub	 też	 fakulta-
tywnie wylot na Big Island	-	największą	hawajską	
wyspę.	Zwiedzanie	Parku	Narodowego	„Hawaii	Vol-
canoes”	-	podglądanie	aktywnego	wulkanu	Kilauea.	
Wizyta	w dzikiej	hawajskiej	dżungli.	Późnym	wieczo-
rem	powrót	na	Oahu.

Dzień�16.	Dalsze	odpoczywanie	na	pięknych	tropikal-
nych	plażach	hawajskich	 lub	korzystanie	z  licznych	
fakultatywnych	atrakcji	oferowanych	na	każdym	kro-
ku	i o każdej	porze.

Dzień�17.�Wypoczynek	bierny	i czynny,	lub	też,	fakul-
tatywnie	całodniowa	wycieczka	do	Centrum	Kultury	
Polinezyjskiej.	Oglądanie	pokazów	tańców,	śpiewów	
i sztuki	prezentowanych	przez	zespoły	folklorystycz-
ne	z całego	regionu	Pacyfiku.	Po	pokazach	obfita	aż	
do	przesady	kolacja	na	ciepło	(możliwość	pochłonię-
cia	do	15 000	kalorii...).	Powrót	na	nocleg	z okropny-
mi	wyrzutami	 sumienia	 i mocnym	postanowieniem	
pomiarkowania	w jedzeniu	i piciu...

Dzień�18.�Do	południa	ostatnie,	beztroskie	baraszko-
wanie	w ciepłych	wodach	Pacyfiku.	Około	południa	
wymeldowanie	z hotelu	i wyjazd	autobusem	komuni-
kacji	miejskiej	do	Pearl Harbor,	gdzie	oglądamy	film	
dokumentalny	o tragedii	z 1941 r.	oraz	ciekawe	mu-
zea.	Popołudniem	wyjazd	na	lotnisko,	wylot	w drogę	
powrotną.

Dzień� 19.� Lądowanie	 tranzytowe	 na	 kontynencie	
amerykańskim	i przesiadka	na	samolot	do	Europy.

Dzień�20. Przylot	do	jednego	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Warszawy.	
Przylot	w godzinach	popołudniowych.	Powrót	twar-
dym	duktem	w domowy	pielesze,	na	łono	stęsknio-
nych	rodzin.

TERMINY:
09.03 - 28.03.2015
23.03 - 11.04.2015**
20.04 - 09.05.2015
28.04 - 17.05.2015
18.05 - 06.06.2015
10.06 - 29.06.2015

05.07 - 24.07.2015*
11.08 - 30.08.2015*
08.09 - 27.09.2015*
06.10 - 25.10.2015
05.11 - 24.11.2015

* wysoki sezon - dopłata 980 PLN w II racie, 190 USD 
w III racie
** Wielkanoc na Hawajach - dopłata 90 USD w III racie

CENA: 
7�960�PLN�+�1�570�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 960 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 570 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Los Angeles - 

Honolulu - Los Angeles - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** 

(pokoje 2-os. z łazienką i klimatyzacją)
-  śniadania na większości trasy
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimaty-

zacją
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu 230 USD  
-  opłaty lotniskowe 55 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 8-15 USD 

za posiłek)
-  wizy USA
-  dopłata do pokoju jednoosobowego 950 USD 

(opcja Nowym Jorku +110 USD)

UWAGA:
Istnieje możliwość przedłużenia pobytu o 1,5 dnia 
w Nowym Jorku: zwiedzanie Midtown (fakultatyw-
ny wjazd na Empire State Building), Grand Central 
Terminal, 5th Av., 42 Av., Time Square, Broadway, 
Statua Wolności, Ellis Island, Wall Street, NY Stock 
Exchange, Punkt „0”.
KOSZT OPCJI: II RATA 790 PLN, III RATA: 230 
USD
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Dzień�1.	Wcześnie	rano	wylot	z Warszawy	do	De-
nver	przez	jeden	z portów	lotniczych	w Europie.	
Przylot	po	południu	czasu	lokalnego.	Transfer	do	
hotelu.	Nocleg	w Denver	położonym	u podnóża	
Gór	Skalistych.

D�zień�2.	Rano	zwiedzanie	centrum	Denver	-	sto-
licy	stanu	Colorado.	Następnie	przejazd	do	Par-
ku Narodowego Gór Skalistych,	parku	przy-
ciągającego	taka	samą	liczbę	turystów	jak	Park	
Yellowstone.	Przejazd	drogą	Trail	Ridge	Road,	
podobno	najwyżej	położoną	drogę	na	świecie.	
Nocleg	w 	Fort	Collins.	

D�zień�3.	Krótka	wizyta	w Cheyenne,	stolicy	stanu	
Wyoming.	Przejazd	do	Scott Bluff -	pomniku	
przyrody	będącym	niegdyś	ważnym	drogowska-
zem	na	szlaku	zdobywców	„Dzikiego	Zachodu”	
oraz	w Forcie	Robinson	–	miejscu	tragicznej	
śmierci	wielkiego	wodza	Siuksów	„Szalonego	
Konia”	(Crazy	Horse	).	Nocleg	w Hot	Springs.

Dzień�4.	Rano	wyjazd	w  fascynujące	góry	Black 
Hills,	 które	 były	 świętą	 ziemią	miejscowych	 ple-

mion	 Siuksów	 oraz	 miejscem	 licznych	

wojen	 z  Indianami	  i  ostatniej	 w  historii	 Zachodu	
wielkiej	 gorączki	 złota.	 Podglądanie	 niedźwiedzi	
i innych	amerykańskich	zwierząt	w Krainie	Niedź-
wiedzi.	Podziwianie	góry	Rushmore ze	słynnymi 
głowami� czterech� prezydentów	 oraz	 jeszcze	
większego,	 niedokończonego	 pomnika	 wodza	
Siuksów	 „Szalonego� Konia”,	 wykonywanego	
przez	 kilkadziesiąt	 lat	 przez	 polskiego	 rzeźbiarza	
Korczaka	 Ziółkowskiego	 -	 obecnie	 kończonego	
przez	 jego	rodzinę.	Zwiedzanie	założonego	przez	
Korczaka	 fascynującego	muzeum	 Indian.	Nocleg	
w Rapid	City.

Dzień� 5.	 Rano	 wizyta	 w  jednej	 z  największych	
i  najciekawszych	 jaskiń	 świata	 –	 Wind Cave.	
Następnie	przejazd	do	Parku Narodowego Ba-
dlands.	Zwiedzanie	niesamowitego	tworu	natury	
o pięknych	wielobarwnych	skałach	i kanionach…
Przejazd	 przez	 Sturgis	 -	 miejsce	 dorocznego	
światowego	zjazdu	„harleyowców”	–	do	Deadwo-
od -	jednej	z najbardziej	znanych	osad „Dzikiego 
zachodu”,	w całości	uznanej	za	zabytek.	Nocleg	
w Deadwood.

Dzień�6.	Rano	przejazd	do	słynnej	Devil’s�Tower 
-	ogromnej	skały	o wysokości	265	m.,	niespodzie-
wanie	wyrastającej	wśród	lasów,	leżącej	już	w sta-
nie	 Wyoming.	 Po	 trekkingu	 wokół	 skały	 wyjazd	
w dalszą	drogę	na	zachód	w kierunku	Gór	Skali-
stych.	Po	drodze	przejazd	przez	piękne	i wysokie	
góry	Bighorn.	Nocleg	w westernowym	miasteczku	
Cody,	leżącym	u podnóża	Gór Skalistych.	Miesz-
kał	tu	przez	wiele	lat	słynny	zwiadowca	oraz	po-
gromca	Indian	i bizonów	Buffalo	Bill.

Dzień�7.	Zwiedzanie	słynnego	Parku Narodowe-
go Yellowstone	 leżącego	w Górach	Skalistych.	
Piękne	 wysokie	 góry,	 górskie	 jeziora,	 gejzery,	
gorące	 błota,	 bizony	 i  niedźwiedzie	 to	 atrakcje,	
które	 tam	 spotykamy	 (przy	 odrobinie	 szczęścia	
można	nawet	natknąć	się	na	misia	Yogi,	tradycyj-
nie	okradającego	turystów	z jedzenia).	Przepiękny	
kanion	oraz	wodospady	rzeki	Yellowstone	także	
wywierają	ogromne	wrażenie.	Nocleg	w Gardiner	
w stanie	Montana.

Dzień� 8.	 Dalsze	 zwiedzanie	 kolorowych	 gorą-
cych	źródeł,	błot	i gejzerów	w zapierającym	dech	

USA�- wokół Gór Skalistych

Denver - Scotts Bluff - Fort Robinson - Rapid City - Mount Rushmore - Crazy Horse - Wind Cave - Badlands - Deadwood - Devil’s Tower 
- Cody - Yellowstone - Grand Teton - Jackson - Idaho Falls - Salt Lake City - Arches - Mesa Verde - Park Narodowy Czarnego Kanionu - 

Denver - Chicago
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w piersiach	Yellowstone.	Następnie	przejazd	do	
pobliskiego	Parku Narodowego Grand Teton.	
Podziwianie	 granitowych	 szczytów	 Gór	 Skali-
stych	o wysokości	ok.	4	200	m.	n.p.m.	i pięknych	
górskich	 jezior.	 Fakultatywnie	 wycieczka	 tram-
wajem	wodnym	po	Jeziorze	Jenny.	Po	południu	
zwiedzanie	 Jackson	 -	 typowego	 miasteczka	
„Dzikiego	 Zachodu”	 z  drewnianymi	 chodnikami	
i  stylowymi	 saloonami.	 Następnie	 przejazd	 na	
nocleg	do	Idaho	Falls	w stanie	Idaho.

Dzień�9.	Rano	podziwianie	wodospadów na rze-
ce Snake,	 a  następnie	 przejazd	 do	 Salt Lake 
City -	 stolicy	mormońskiego	 stanu	Utah.	 Zwie-
dzanie	miasta	wraz	z muzeum	intrygującej	religii	
mormonów	przy	najważniejszej	w świecie	Świą-
tyni	Mormonów.	Po	krótkiej	wizycie	nad	Wielkim 
Słonym�Jeziorem	nocleg	w Salt	Lake	City,	gdzie	
na	olimpiadzie	zimowej	Adam	Małysz	zdobył	dwa	
medale.

Dzień�10.	Rano	opuszczamy	położone	najdalej	na	
zachód	miejsce	naszej	wyprawy	i rozpoczynamy	
podróż	 na	 wschód	 w  kierunku	Parku Narodo-
wego Arches (Łuków).	Po	zwiedzeniu	niesamo-
witego	miejsca	łuków	skalnych	i wielu	innych	cie-
kawych	 czerwonych	 tworów	natury	 przejazd	 na	
nocleg	do	Moab	w stanie	Utah.

Dzień�11.	Rano	przejazd	do	Parku Narodowego 
Mesa Verde	 w  stanie	 Colorado	 –	 niewątpliwie	
najważniejszego	 parku	 narodowego	 USA	 pod	
względem	 historycznym	 i  kulturowym.	 Przeko-
nujemy	 się,	 że	 zwiedzanie	 starych	 kamiennych	
budowli	 prekolumbijskich	 Indian	 Pueblo	 w  tym	
parku	to	prawdziwa	podróż	w przeszłość.	Nocleg	

w Durango.
Dzień�12.	Rano	przejazd	na	połnoc	w kierunku	Si-
lverton	-	miasteczka,	gdzie	Wyatt	Earp	rozdawał	
karty	w saloonie	Arlington.	Zwiedzanie	miasta,	po	
czym	przejazd	do	Parku Narodowego Czarne-
go Kanionu	 rzeki	Gunnison	 -	 jednego	z najcie-
kawszych	kanionów	USA,	który	powstał	w wyniku	
wcinania	się	rzeki	w twarde,	krystaliczne	podłoże.	
W wyniku	tego	procesu,	trwającego	2	miliardy	lat,	
powstał	 spektakularny	Czarny	Kanion.	W  zadu-
mie	nad	potęgą	przyrody	przejazd	na	nocleg.

Dzień�13.	Przejazd	do	Royal Gorge Bridge,	ka-
nionu	głębokiego	na	320	m.	Kanion	ten	przecina	
rzeka	Arkansas,	nad	którą	przerzucono	najdłuż-
szy	 na	 świecie	 drewniany,	 wiszący	most.	 Zjazd	
kolejką	 linową	 na	 dno	 kanionu.	 Przejazd	 przez	
Colorado	Springs	do	Denver.	Nocleg	w Denver.

Dzień� 14.	 Rano	 przejazd	 na	 lotnisko	 i  wylot	 do	
Chicago	-	jednego	z najciekawszych	miast	Ame-
ryki.	To	tu	prowadził	ciemne	interesy	Al	Capone,	
mieszkał	bokser	Mohammed	Ali	i pisał	Ernest	He-
mingway.	Zwiedzanie	centrum	miasta	wraz	z Wil-
lis	Tower	-	najwyższym	budynkiem	obu	Ameryk.	
Nocleg	w Chicago.

Dzień�15.	Dalsze	zwiedzanie	Chicago	-	najbardziej	
polskiego	 miasta	 Ameryki.	 Fakultatywnie	 archi-
tektoniczny	 rejs	po	 rzece	Chicago	oraz	panora-
miczny	rejs	po	Jeziorze	Michigan	(1,5	godz.).	Po	
południu	przejazd	na	lotnisko	i wylot	do	Europy.

Dzień�16.	Przylot	do	jednego	z europejskich	por-
tów	 lotniczych.	 Przerwa	 tranzytowa.	 Wylot	 do	
Warszawy.	 Przylot	 w  godzinach	 popołudnio-
wych.

TERMINY:
10.06 - 25.06.2015
03.07 - 18.07.2015*

01.08 - 16.08.2015*
05.09 - 20.09.2015

* wysoki sezon - dopłata 750 PLN w II racie, 170 USD 
w III racie

CENA: 
6�690�PLN�+�1�695�USD�
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 690 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata).
III rata: 1 695 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Denver - Chicago 

- Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach 3*** (po-

koje 2-osobowe z łazienkami i klimatyzacją)
-  śniadania na większości trasy
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami z klimaty-

zacją
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu 180 USD
-  opłat lotniskowych 30 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD 

dziennie) 
-  wizy do USA
-  dopłaty do pokoju jednoosobowy 790 USD
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D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Huston przez	jeden	z europejskich	portów	lotniczych.	
Przylot	 w  godzinach	 popołudniowych.	 Transfer	 do	
hotelu.	 Zakwaterowanie	 i  odpoczynek	 po	 podróży.	
Nocleg.

D�zień�2.�Po	śniadaniu	wyjazd	na	zwiedzanie	Centrum 
Kosmicznego (NASA Space Centre).	Tutaj	właśnie	
znajduje	 się	 Centrum	 Kontroli	 Misji,	 koordynujące	
i  monitorujące	 wszystkie	 załogowe	 loty	 kosmicz-
ne	 Stanów	 Zjednoczonych,	 tu	 prowadzi	 się	 treningi	
astronautów	 NASA,	 tu	 także	 znajdują	 się	 pomiesz-
czenia	Lunar	Receiving	Laboratory,	w których	pierwsi	
astronauci	powracający	z księżyca	przechodzili	kwa-
rantannę	 i gdzie	składowane	są	próbki	gruntu	 i skał	
księżycowych.	 Następnie	 zwiedzanie	 samego	 Ho-
uston:	przejazd	przez	Downtown	–	City	Hall,	dzielnica	
muzeów	(m.in.	znajduje	się	tu	słynne	Muzeum	Historii	
Naturalnej),	 dzielnica	 teatrów,	 gdzie	mieści	 się	 dzie-
więć	największych	organizacji	zajmujących	się	sztuką.	
Spacer	przez	Hermann’s	Park	-	najczęściej	odwiedza-
ny	park	publiczny	w Houston.	Wieczór	w rozświetlonej	
rzęsiście	 na	 pograniczu	 kiczu	 nadbrzeżnej	 dzielnicy	
Kemah.	Nocleg	w Houston.

D�zień�3.�Przejazd	z Houston	do	Austin	z krótkim	po-
stojem	w Chapell	Hills,	niewielkim	miasteczku	znanym	
z wyrobu	lokalnych	wędlin.	Wizyta	na	farmie	lawendy.	
Spacer	przez	historyczne	centrum	Austin:	tereny	Uni-
wersytetu	Stanowego,	wizyta	w wieży	UT	(27	piętro)	
na	tarasie	widokowym,	muzeum	historyczne	Bullock	
Texas	State	History	Museum.	Lekcja	historii	w Kapi-
tolu,	który,	ku	dumie	Teksańczyków	jest	o 5m	wyższy	
od	Kapitolu	w Washington,	D.C.	Chwila	w Allen’s	Bo-
ots	–	prowadzonym	rodzinnie	sklepie	z prawdziwymi	
butami	 kowbojskimi.	 O  zmierzchu	 rejs	 do	 słynnego	
Mostu	Nietoperzy,	gdzie	w okresie	od	marca	do	po-
łowy	listopada	gniazdują	tysiące	nietoperzy.	Wieczór	
w klubie	z muzyką	country,	dla	żądnych	nocnych	wra-
żeń	–	clubbing	na	6th	Street.	Nocleg	w Austin.

D�zień�4.�Wyjazd	 z Austin	do	Frederiksburg,	miasta	
założonego	 przez	 niemieckich	 emigrantów,	

znanego	z sadownictwa.	Wizyta	w Gish’s	Old	West	
Museum,	poświęconemu	starym	czasom	kowbojów	
i stróżów	prawa.	Chwila	relaksu	w lokalnej	winiarni.	Po	
południu	wizyta	w Muzeum	Wojny	na	Pacyfiku.	Prze-
jazd	do	miejscowości	Lukenbach –	niby-miasteczka,	
na	 które	 składają	 się	 dwie	 drewniane	 budy,	 scena,	
kilka	ławek,	spory	parking	i absolutnie	niepowtarzal-
ny	klimat.	Historia	tego	miejsca	zaczęła	się	w 1849,	
kiedy	 przybyli	 tu	 pierwsi,	 niemieccy	 emigranci.	 Do	
dziś	 przez	 całe	 lato,	 a  poza	 sezonem	w weekendy,	
odbywają	się	tu	wieczorne	koncerty	wielkich	gwiazd	
muzyki	country	jak	i samozwańczych	artystów.	Noc-
leg	we	Frederiksburg.

D�zień� 5.� Przejazd	 do	 Kerrville.	 Spacer	 po	 histo-
rycznych	ulicach	miasteczka,	wizyta	w General	Sto-
re	 –	Gibsons	 –	 śladami	 „Boso	w Teksasie”,	 zakupy	
strojów.	Przejazd	do	Bandera, kowbojskiej stolicy 
świata.	Wizyta	u 	Kevina,	mistrza	lasso	–	wprowadze-
nie,	pokaz,	nauka	dla	chętnych,	a następnie	w mu-
zeum	Frontier	Times.	Przejazd	do	drugiej	najstarszej	
w USA	polskiej	parafii	im.	Św.	Stanisława.	Wieczorem	
czas	na	piwo	w  lokalnym	kowbojskim	barze,	ewen-
tualnie	koncert.	Pokaz	rodeo.	Nocleg	na	rancho	nad	
brzegami	rzeki	Guadalupe.

D�zień�6.�Całodzienny	pobyt na rancho.	Jazda	kon-
na,	spęd	bydła,	ujeżdżanie	byków,	kąpiele	w rzece,	
dla	chętnych możliwość	polowania	lub	wędkarstwo.	
Wieczorem	wspólne	pieczenie	steków	i potańcówka	
w stylu	country.	Nocleg	na	rancho.

D�zień� 7.�Wyjazd	 z  rancho	w  kierunku	 San	 Antonio.	
Po	 drodze	 zatrzymamy	 się	 w  Boerne,	 niewielkim	
miasteczku	 założonym	 przez	 niemieckich	 emigran-
tów	w 1849.	Przy	głównej	ulicy	znajdują	się	sklepiki	
z antykami	pamiętającymi	czasy	Dzikiego	Zachodu.	
Po	krótkim	poszukiwaniu	skarbów	udamy	się	do	En-
chanted Springs Ranch	–	rancha,	którego	wizją	i ce-
lem	było	zatrzymanie	ducha	dawnych,	westernowych	
czasów. Wystarczy	 wyłączyć	 elektroniczne	 gadże-
ty	by	w tym,	polecanym	przez	The	History	Channel	
i Oprah	miejscu,	przenieść	się	w przeszłość.	Kręcono	

tu	wiele	scen	filmowych,	reklam	i klipów	muzycznych.	
Na	 farmie	 obok	 koni	 i  bydła	 żyje	 sporo	 egzotycz-
nych	zwierząt.	Po	rancho	oprowadzają	przewodnicy 
przebrani	w stroje	z czasów	lat	80.	XIX	wieku.	Jest	tu	
także	tradycyjna	poczta	gdzie	można	kupić	wszelkie	
pamiątki	tematycznie	związane	z Dzikim	Zachodem.	
Przejazd	do	San Antonio.	Spacer	nad	rzeką	Paseo	
del	Río,	w modnej,	nowoczesnej,	nabrzeżnej	dzielni-
cy,	pełnej	barów,	restauracji	 i sklepów.	Wizyta	w In-
stitute	of	 Texas	Cultures.	Przejazd	do	Alamo	–	nie-
wielka	 świątynia	 i  wojskowe	 baraki	 upamiętniające	
heroiczną	walkę	 o  niepodległość	 Teksasu	w wojnie	
z Meksykiem.	Po	południu	wizyta	w Buckhorn	Saloon	
&	Museum,	słynącego	z ogromnej	kolekcji...	wypcha-
nych	zwierząt	z całego	świata.	Nocleg	w San	Antonio.

D�zień�8.�Rano	wizyta	w słynnym	teksaskim	akwarium	
Sea	World.	Przejazd	do	Gruene,	kolejnego	uroczego,	
kowbojskiego miasteczka.	 W  tutejszym	 Gruene	
Hall	 działa	 jeden	 z najstarszych	w Teksasie	 klubów	
tanecznych,	utrzymujący	do	dziś	kowbojski,	wester-
nowy	 klimat.	 Spacer	 po	 miasteczku,	 chwila	 czasu	
na	ostatnie	 piwo	 lub	 zakupy.	Przejazd	do	Houston,	
transfer	na	lotnisko,	przelot	do	Albuquerque w No-
wym Meksyku.	Nocleg	w Albuquerque.

D�zień�9.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Santa Fe	–	stolicy	
stanu	Nowy	Meksyk.	Niewielkie,	ale	pełne	życia,	mu-
zeów,	sklepów	z piękną	srebrną	biżuterią	z turkusów	
i  lokalnym	 rękodziełem	miasteczko.	 Tu	 znajduje	 się	
najstarszy	zachowany	budynek	użyteczności	publicz-
nej	w USA	–	siedemnastowieczny	Pałac	Gubernatora.	
Zajrzymy	do	najważniejszej	świątyni	miasta	–	katedry	
św.	Franciszka	oraz	sanktuarium	gwadelupeńskiego,	
stanowiącego	świetny	przykład	kolonialnej	architek-
tury	hiszpańskiej.	Czas	wolny	w Santa	Fe,	następnie	
przejazd	do	Los Alamos,	małego	miasteczka	w pół-
nocnej	części	Nowego	Meksyku,	które	znane	jest	jako	
miejsce	działalności	Los	Alamos	National	Laboratory.	
To	tu	Robert	Oppenheimer	opracował	pierwszą	bom-
bę	atomową	podczas	 II	wojny	światowej.	W labora-
toriach	czynnych	do	dziś	pracuje	większość	miesz-

USA�-�POłUDNie�Na tropie Indian i Kowboi
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kańców	miasta.	 Spacer	 przez	 centrum	miasteczka,	
gdzie	do	dziś	znaleźć	można	sporo	artefaktów	z cza-
sów	„Projektu	Manhattan”	oraz	Fuller	Lodge,	nigdyś	
budynek	 szkoły,	 dziś	 jeden	 z  symboli	 Los	 Alamos.	
Zajrzymy	też	na	chwilę	do	Black	Hole	(Czarna	Dziura)	

aby	poczuć	prawdziwy	klimat	miasta.	Kontynuujemy	
podróż	 do	Taos.	 Spacer	 po	miasteczku	 oraz	wizy-
ta	w Taos	Pueblo,	starożytnej	osadzie	należącej	do	
plemienia	Taos,	która	liczy	sobie	prawie	1000	lat	i do	
dziś	 jest	zamieszkana.	Społeczność	Taos	należy	do	
najbardziej	 zamkniętych,	 tajemniczych	 i  konserwa-
tywnych	 wśród	 Indian	 Pueblo.	 Zwiedzanie	 odbywa	
się	 z  lokalnymi,	 indiańskimi	 przewodnikami.	 Powrót	
na	nocleg	do	Albuquerque.

D�zień� 10.� Krótkie	 zwiedzanie	 Albuquerque,	 miasta	
rozsławionego	 przez	 amerykański	 serial	 telewizyjny	
„Breaking Bad”.	Zobaczymy	Old	Town	-	stare	miasto,	
gdzie	miasto	zostało	założone	w 1706	roku,	z  	cha-
rakterystyczną	 dla	 Nowego	 Meksyku	 architekturą	
adobe,	 małymi	 rodzinnymi	 restauracyjkami	 i  	 skle-
pami	z lokalnym	rękodziełem.	Spacer	przez	campus	
uniwersytecki	 i  główną	 ulicę	 miasta	 –	 Central	 Ave.	
Przejazd	do	Acoma Sky City (Podniebne Miasto),	
miejsca	 znanego	 jako	 najstarsza	 nieprzerwanie	 za-
mieszkana	 osada� indiańska	 w  USA.	 Wioska	 jest	
strategicznie	 położona	 na	 wysokiej	 mesie,	 stanowi	
ceremonialne	centrum	puebla	 i wiążą	się	 z nią	naj-
ważniejsze	 wydarzenia	 z  historii	 Indian	 Acoma.	 Po	
wizycie	w Podniebnym	Mieście	przejazd	w kierunku	
Gallup	z przystankiem	w El	Malpais.	El	Malpais,	czy-
li	 „zły	 teren”,	 to	 fascynujące	 formacje	czarnych	skał	
wulkanicznych	i mroczny	klimat	lawowego	pustkowia.	
Przejazd	do	Gallup	i chwila	na	odpoczynek	w hotelu	
przed	przejazdem	do	pobliskiej	miejscowości	Church	
Rock	na	wieczorną	wizytę	w nawajskim	kasynie	Fire	
Rock.

D�zień� 11.� Z  Gallup	 wyjeżdżamy	 do	Window Rock 
w Arizonie,	na	teren	rezerwatu	Indian Navajo.	Miej-
scowość	wzięła	swoją	nazwę	od	formacji	skalnej	przy-
pominającej	 okno,	 znajdującej	 się	 w  bezpośrednim	
sąsiedztwie.	Nieopodal	znajduje	się	pomnik	z brązu	
upamiętniający	 Indiańskich	 szyfrantów	 walczących	
w czasie	II	WŚ	na	Pacyfiku.	Pomnik	przedstawia	bli-
sko	3-metrową,	klęczącą	postać	indiańskiego	żołnie-
rza	rozmawiającego	przez	radio.	Przejazd	do	Canyon 
de Chelly National Monument.	Widokowy	 objazd	
z  postojami	 w  najpiękniejszych	miejscach	 kanionu,	
dla	chętnych	fakultatywna	jazda	konna	z nawajskim	
przewodnikiem wśród	pięknych	formacji	skalnych	lub	
trekking.	Następnie	przejazd	do	Chinle,	zakwatero-
wanie	w nawajskim	hotelu	i szansa	na	nawajski	posi-
łek	w hotelowej	restauracji.	Nocleg	w Chinle.

D�zień�12.�Przejazd	z Chinle	do	Cortez�w stanie�Ko-
lorado	 z  postojem	 w  słynnej,	 znanej	 z  westernów	
Monument Valley,	 należącej	 do	 Navajo.	 Rajd	 po	
szutrowych,	 filmowych	 bezdrożach,	 którymi	 pędzili	
Indianie,	kowboje,	Pat	Garrett,	Billy	Kid	oraz	Siedmiu	
Wspaniałych.	Nocleg	w Cortez.

D�zień� 13.�Całodzienna	 wycieczka	 do	 Parku Naro-
dowego Mesa Verde.	Mesa	Verde	(z	hiszpańskiego	
„zielony	stół”)	to	jeden	z najbardziej	niezwykłych	Par-
ków	Narodowych	USA	–	kamienne	miasto	budowane	
przez	700	lat	przez	Anasazi,	przodków	Indian	Pueblo.	
Miejsce	 wpisane	 na	 Listę	 Światowego	 Dziedzictwa	
UNESCO	to	ponad	4,000	punktów	archeologicznych	
i  600	 domów	 puszczonych	 w  klify,	 zachowanych	
w bardzo	dobrym	stanie.	Największe	wrażenie	 robi	
miejsce	 nazywane	 pałacem	 klifowym.	 Przejazd	 na	
nocleg	do	Durango.

D�zień�14.�Spacer	po	Durango,	archetypicznym	mie-
ście	górników	i poszukiwaczy	złota,	skąd	zaczniemy	
przeprawę przez	 tajemnicze	 góry	 San	 Juan.	 Krótki	
postój	w Silverton	–	miasteczku	na	które	składają	się	
dwie	 równoległe	ulice,	 z czego	 tylko	 jedna	 jest	wy-
asfaltowana,	 kilka	 sklepów	 sprzedających	 suszone	
mięso	(jerky),	domowej	roboty	masę	krówkową	(fud-
ge)	i ozdoby	z piór	oraz	niezwykłe	historie	związane	
z  gorączką	 srebra.	 Z  Silverton	 przejazd	 widokową	
drogą	 nazywaną	 Million	 Dollar	 Highway	 do	Ouray,	
miasteczka	 nazywanego	 Szwajcarią	 Ameryki,	 które	
zachowało	 autentyczny,	 niepowtarzalny	 czar	 cza-
sów,	 gdy	 okoliczne	 góry	 roiły	 się	 od	 maruderów,	
rzezimieszków,	 poszukiwaczy	 szczęścia,	 złota	 i  ła-
twych	 pieniędzy.	 Alpejskie	 scenerie,	 wysokogórska	
roślinność,	wielobarwność	bogatych	w różne	mine-
rały	skał,	opuszczone,	popadające	w ruinę	górnicze	
wioski.	Czas	wolny	w Ouray,	następnie	przejazd	przez	
kolejne	pasmo	gór	do	Glenwood Springs.	Wieczo-
rem	kąpiele	w gorących,	naturalnych	źródłach.	Noc-
leg	w Gleenwood	Springs.

D�zień�15.�Z Gleenwood	Springs	wyjeżdżamy	w kie-
runku	Denver.	Po	drodze	postoje	w Vail i Brecken-
ridge	–	słynnych	w Kolorado	resortach	narciarskich.	
Nocleg	w Denver.

D�zień� 16.� Śniadanie	 w  hotelu,	 transfer	 na	 lotnisko	
i wylot	do	Europy.

D�zień�17.�Przylot	do	 jednego	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przerwa	tranzytowa.	Wylot	do	Warszawy.	
Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie.

TERMINY:
16.04 - 02.05.2015
30.07 - 15.08.2015*

11.09 - 27.09.2015

*wysoki sezon - dopłata 1100 PLN

CENA: 
6�580�PLN�+�2�250�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6580 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2250 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa - Huston, De-

nver - Warszawa, Huston - Albuquerque
-  opieka polskiego pilota - przewodnika na miej-

scu w USA
-  zakwaterowanie w hotelach 3 - 4**** oraz w lo-

dżach (pokoje 2-os. z łazienkami)
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusem
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  opłaty lotniskowe
-  wyżywienie: śniadania na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu do parków narodowych, rezer-

watów przyrody i atrakcji turystycznych zgodnie 
z programem: 240 USD

-  pozostałe koszty wyżywienia (aranżuje pilot)
-  wiza do USA 
-  napiwki
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 760 USD 

UWAGA: w terminie 16.04 - 02.05 święto Albuqu-
erque Gathering of Nations Pow Wow, w terminie 
30.07 - 15.08 doroczne indiańskie święto Inter - 
Tribal Indian Ceremonial Pow Wow w Gallup. 
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NOWY ORLEAN – kultowe miasto Stanów Zjednoczo-
nych znane z  niezwykłych muzycznych klimatów. Tu, 
jak napisał jeden z amerykańskich poetów nawet szum 
wiatru w konarach nabrzeżnych palm kokosowych - jest 
muzyką… To magiczne miejsce, gdzie po zmroku rozle-
ga się kakofonia dźwięków od których wręcz faluje po-
wietrze… Ulotna jazzowa muza unosi się nad miastem 
spowijając je muzycznym muślinem… To tu strapione 
dusze melomanów ale i zwykłych turystów, dokarmione 
muzycznym pokarmem ożywają gwałtownie trzepocząc 
się radośnie w klatce mdłego ciała…, które też pokrze-
pić się może wytworami wykwintnej francuskiej kuchni, 
królującej na tym obszarze.

D�zień�1.	Zbiórka	na	 lotnisku	w Warszawie.	Wylot	do	
Nowego	Orleanu	przez	 jeden	z europejskich	portów	
lotniczych.	Przylot	w godzinach	wieczornych,	transfer	
do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�2.	Wycieczka	łodzią	na	rozległe	bagna	-	Swamp.	
Podglądanie	bagiennej	 flory	 i  fauny	 (aligatory,	węże,	
ptactwo	wodne	i endemiczna	roślinność	wodna).	Po-
wrót	do	miasta,	czas	na	lunch	w jednej	z rozlicznych	
kajuńskich	restauracji	 (specjalnością	 tych	restauracji	
jest	 nigdzie	 indziej	 nie	 serwowana	 potrawa	 „jambo-
layi”).	Powrót	do	hotelu,	odpoczynek	po	trudach	dnia	
i trudach	podróży.	Wieczorem	spacer	po	mieście,	ob-
serwacja	wieczornego	życia	Burbon	Street,	przegląd	
grajków,	mimów,	sztukmistrzów	i na	koniec	pierwsza	
wizyta	 w muzycznym	 klubie	 Honney	 Swamp	 Island	
słynącego	z kajunskiej	muzyki…	Nocleg. 

D�zień�3.	Po	śniadaniu	Zwiedzanie	French	Quarter	po	
czym	rejs	parowcem	z XIX	wieku	po	rzece	Mississip-
pi,	dla	chętnych	czas	na	 lunch	w  jednej	ze	słynnych	
restauracji.	 Późnym	popołudniem	powrót	do	hotelu.	
Odpoczynek…	czas	na	kolację	i rajd	po	klubach	mu-
zycznych	i restauracjach	-	tak	zwany	clubbing…	Nie-
wykluczone,	że	w którymś	z klubów	będzie	możliwość	
zetknięcia	się	z koncertującą	grupą	na	żywo.	Gdyby	
tak	się	stało	to	wszystkie,	nawet	najbardziej	mdłe	na	
koniec	dnia	ciała,	nagle	czują	nową	wibrację	 i nagle	
jakby	we	 śnie	 lub	malignie	 nogi	 same	prowadzą	do	
tańca…	W miarę	późny	powrót	do	hotelu.	Nocleg.	

D�zień� 4.	 Późne	 śniadanie.	 Około	 10.30	 wyjazd	 do	
Memphis.	 Po	 drodze	 podglądanie	 rolniczego	 krajo-
brazu	 stanu.	 Przyjazd	 około	 godziny	 17:00,	 zakwa-
terowanie	w  hotelu,	 czas	 na	 oblucje,	 około	 godziny	
18:30	 wyjście	 na	 wieczorny	 podbój	 Memphis	 -	 do-
stojny	spacer	po	znanym	deptaku	Beale	Street,	gdzie	
na	każdym	rogu,	na	każdych	schodach	ktoś	gra	 lub	
śpiewa	bluesa.	Kolacja	pośród	kakofonii	bluesowych	
dźwięków.	 Wizytowanie	 bluesowych	 klubów.	 To	 tu,	
w Memphis	narodził	 się	blues,	 to	 tu	bluesmani	czu-
ją	go	najlepiej	na	świecie,	to	tu	ta	muzyczna	energia	
przenika	czy	ktoś	chce	czy	nie	chce	do	nawet	najbar-
dziej	 zatwardziałych	 serc	 i  wzrusza	 każdego	 komu	
muzyka	jest	bliska...	Niech	żyje	blues!	I tak	do	późnej	
nocy…po	czym	mimo	wszystko	nocleg,	sen	długi	bo	
do	późnych	godzin	rannych…	

D�zień�5.	Nie	nazbyt	 ranne	 śniadanie	po	czym	około	
godziny	 10:30	wyjście	 na	 zwiedzanie	Mem-

phis.	 W  programie	 między	 innymi	 legendarny	 Gra-
celand	-	 rezydencja	boskiego	Elvisa	Presley’a.	sesja	
fotograficzna	 na	 tle	 rezydencji	 i  z  Preslayem	 w  tle.	
Następnie	 wizyta	 w  wytwórni	 płytowej	 „Sun”,	 która	
wytwórnia	wydawała	jego	pierwsze	płyty.	Możliwość	
lunchu	 w  tym	 historycznym	 miejscu.	 Po	 południu	
przejazd	do	Nashville.	Przyjazd	około	godziny	19:00.	
Zakwaterowanie	 w  hotelu.	 Po	 krótkim	 odpoczynku	
wyjście	 na	 koncert	 muzyki	 bluegrass,	 którą	 w  tym	
mieście	słychać	w prawie	każdym	klubie.	Nocleg.	

D�zień�6.�Po	śniadaniu,	około	godziny	10:30	wyjazd	do	
słynnej	wytwórni	whiskey	Jack	Daniels	do	Lynchbur-
ga.	Zapoznanie	 się	 ze	 skomplikowanym	 i  unikalnym	
procesem	 destylacji.	 Możliwość	 zakupu	 unikalnego	
i szlachetnego	trunku,	(możliwość	też	pokrzepienia	się	
nim	w umiarkowanej	 ilości	bo	moc	ma	niezwykłą…)	
Powrót	do	Nashville.	Po	drodze	wizyta	w Stones	Ri-
ver	National	Baterfield,	w miejscu	jednej	z najbardziej	
krwawych	 bitew	 Wojny	 Secesyjnej.	 Powiew	 historii,	
obszerny	 referat	 o  nieznanych	 niuansach	 tej	 wojny.	
Powrót	do	hotelu,	odpoczynek.	Wieczorem	wspólne	
wyjście	na	kolację,	a po	kolacji	czas	dla	siebie,	czas	
dla	każdego.	Nocleg. 

D�zień�7.	Ostatni	 dzień	w Nashville,	 jak	 zwykle	 10:30	
wyjazd	na	zwiedzanie	największej	atrakcji	 tego	mia-
sta	-	Country	Music	Hall	Of	Fame,	oraz	Słynnego	Stu-
dia	B,	gdzie	nagrywali	Elvis	Presley,	Roy	Orbison	czy	
Dolly	Parton	oraz	Kapitolu	stanu	Tennessee.	Późnym	
popołudniem	powrót	do	hotelu.	Odpoczynek	po	zwie-
dzaniu.	Wieczorem	jeszcze	jedna	muzyczna	przygoda	
w mieście	Nashville.	Udział	w koncercie	-	tym	razem	
muzyki	Honky	Tong.	(co	to	za	muzyka?	Najlepiej	prze-
konać	się	samemu…	-	już	po	15	minutach	wszystkie	
komórki	ciała	pulsują	w rytmie	muzyki	Honky	Tong!)

D�zień�8.	Śniadanie	a po	nim	pakowanie	bagażu	i o go-
dzinie	10:30	wyjazd	do	kolejnego	,	historycznego	i mu-
zycznego	-	Saint	Louis.	Po	drodze	podglądanie	stanu	
Kentucky	słynącego	nie	tylko	z produkcji	słynnej	Bur-
bon	Whiskey	ale	i także	z hodowli	koni	wyścigowych	
i  słynnych	gonitw	Kentucky	Derby.	Późnym	popołu-
dniem	przyjazd	do	hotelu.	Po	zakwaterowaniu	spacer	
po	centrum	miasta	i przepięknym	parku	pełnym	mało	
spotykanych	 gatunków	 drzew	 i  krzewów,	 cienistych	
alei,	cicho	szemrzących	fontann,	słowem	-	relaks	po-
śród	zieleni.	Czas	na	kolację	a później	czas	na	kolejne	
uciechy	klubowe.	!	To	muzyka,	która	najbardziej	łago-
dzi	obyczaje.	Jest	ukojeniem	dla	duszy	i natchnieniem	
dla	mniej	lub	bardziej	uzdolnionych	poetów…(najpięk-
niejsze	wiersze	życia	napisał	 tutaj	niejaki	Emilian	ale	
także	Pani	Antonina,	wierna	uczestniczka	wyjazdów	
Logos	Travel	a pewnie	paru	innych	się	nie	przyznało	
i utwory	legły	na	dnie	szuflady…)	Nocleg	pod	gwiaz-
dami	Saint	Louis…

D�zień�9.	Po	pożywnym	śniadaniu	 zwiedzanie	 Jeffer-
son	National	Expantion	Memorial,	miejsca	dokumen-
tującego	 podbój	 Gataway	 Arch	 -	 Łuku	 Zdobywców	
Dzikiego	Zachodu.	Po	południu	przejazd	na	lotnisko,	
wylot	do	Miami	na	Florydzie.	Przylot	w godzinach	wie-
czornych.	 Przejazd	 do	 hotelu	 położonego	 niedaleko	
plaży,	wieczorny	 spacer	po	plaży,	 nocleg.	Dla	chęt-

nych	możliwość	także	kąpieli…
D�zień� 10.	 Wypoczynek	 po	 jakże	 intensywnej	 trasie	
muzycznej	lub	fakultatywnie	wizyta	w Parku	Narodo-
wym	Everglade	-	przejażdżka	poduszkowcem	w po-
szukiwaniu	aligatorów	 i  innych	stworów	bagiennych.	
Niezapomniana	przygoda	na	bagnach.	Powrót	do	ho-
telu,	czas	wolny.	Nocleg.

D�zień�11.�Czas	na	zajęcia	plażowe,	 zakupy	 lub	spa-
cery	lub	też	fakultatywnie	całodzienna	wycieczka	na	
Key	West,	 spektakularny	 przejazd	 po	 zawieszonych	
nad	 morzem	 mostach	 i  łączących	 ciąg	 mniejszych	
i  większych	 wysepek.	 Odwiedziny	 w  domu	 Hemin-
gwaya.	Pamiątkowa	fotografia	na	najbardziej	w USA	
wysuniętym	na	południe,	w kierunku	Kuby	-	punkcie	
widokowym.	 Spacer	 urokliwym	 nadbrzeżem,	 możli-
wość	kąpieli.	Powrót	do	Miami.	Nocleg.

D�zień�12.	Po	śniadaniu	ostatnie	zajęcia	plażowe,	ką-
piele	wodne	 i słoneczne,	 lub	 też	odpoczynek	bierny	
-	godne	zaleganie	w cieniu	palmy	kokosowej	z obser-
wacją	modrych	wód	Morza	Karaibskiego.	Około	połu-
dnia	wyjazd	na	lotnisko,	wylot	do	Europy.	

D�zień�13.�Przylot	do	Europy,	przerwa	tranzytowa.	Wy-
lot	do	Warszawy.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie	w go-
dzinach	popołudniowych.

USA�– muzyczne klimaty Nowego Orleanu i okolic + FLORYDA

TERMINY:
29.12 - 10.01.2015*
15.02 - 27.02.2015*
27.04 - 09.05.2015

31.05 - 12.06.2015
29.11 - 11.12.2015
29.12 - 10.01.2016*

* termin Sylwestrowy i „Mardi Gras” - inne programy : 
dopłata 970 PLN + 250 USD

CENA: 
6�980�PLN�+�1�390�USD
I rata:   800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 6 980 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 1 390 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasie Warszawa - Nowy Orlean, 

Saint Louis - Miami - Warszawa
-  zakwaterowanie w hotelach i motelach trzy-

gwiazdkowych (pokoje 2-osobowe z łazienkami)
-  śniadania na całej trasie
-  przejazdy wewnętrzne mikrobusami 
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  opłaty za miejscowych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu: 130 USD
-  opłat lotniskowych: 40 USD
-  pozostałych kosztów wyżywienia (ok. 25 USD 

dziennie)
-  wizy do USA
-  dopłata do pokoju 1-osobowego: 630 USD
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D�zień� 1.	 Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Taszkentu	przez	 jeden	z portów	lotniczych	
w Europie.	Nocny	przylot	do	stolicy	Uzbekistanu,	za-
kwaterowanie	w hotelu	i nocleg.

D�zień�2.	Pobudka,	po	śniadaniu	wyruszamy	na	zwie-
dzanie	Taszkentu.	W starej	części	miasta	zwiedzanie	
największej	medresy	wybudowanej	w stylu	niespoty-
kanym	dla	krajów	muzułmańskich,	na	zlecenie	wezy-
ra	Kukeldasz.	Odwiedziny	w sercu	miasta	-	na	placu	
Imama.	 Zwiedzanie	 meczetu	 Tilla	 Shayh,	 medresy	

Barak	 Khana,	 która	 jest	 centrum	 administracyjnym	
mufti	-	oficjalnego	przywódcy	islamu	oraz	w mauzo-
leum	słynnego	filozofa	i poety	Islamu	Kafal	Sashiego.	
Przejazd	do	placu	Niepodległości,	zwiedzanie	Teatru	
Opery	i Baletu	oraz	placu	Emira	Timura.	Po	południu	
wyruszamy	do	Samarkandy	-	najsłynniejszego	miasta	
„jedwabnego	szlaku”.	Po	przyjeździe	zakwaterowanie	
w hotelu,	kolacja	i nocleg.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	całodniowe	zwiedzanie	 impe-
rium	Timura,	którego	początki	sięgają	VI	w.	p.n.e.	Sa-
markanda	jest	do	tej	pory	jednym	z najsłynniejszych	
ośrodków	 kultury,	 nauki	 i  sztuki	 Islamu.	 Wizyta	 na	
placu	 Registan	 obejmującym	 medresy	 Uług-Bega,	
Szir	Dar	i Tillja	Kori.	Dalsze	zwiedzanie	zabytków	sta-
rego	miasta,	które	swój	niezapomniany	urok	zyskało	
za	 panowania	 Uług	 Bega,	 wnuka	 Timura	Wielkiego	
i astronoma,	który	wybudował	słynne	obserwatorium	
-	obecnie	cały	kompleks	znajduje	się	na	 liście	UNE-
SCO.	 Zwiedzanie	 mauzoleum	 Gur	 Emira	 i  zespołu	
architektonicznego	 Szaki-Zinda	 wraz	 z  najbardziej	
czczonym	 miejscem	 pochówku	 kuzyna	 Mahometa,	
który	sprowadził	 islam	w te	strony.	Oglądanie	wyko-
palisk	i muzeum	ze	słynnym	freskiem	z VII	w.	na	wzgó-
rzu	Afrosiab.	Odwiedziny	w fabryce	papieru	wyrabia-
nego	z jedwabiu.	Wizyta	w studio	jedwabiu	połączona	
z prezentacją	tradycyjnych	wyrobów	z jedwabiu	i na-
rodowych	strojów.	Możliwość	zakupu	i degustacji	naj-
lepszego	wina	w Uzbekistanie	 z winiarni	Hovrienko.	
W drodze	do	hotelu	kolacja.	Nocleg	w hotelu.

D�zień�4.	Po	śniadaniu	zwiedzanie	meczetu	Bibi	Cha-
num,	 który	 zaskakuje	 swoim	 ogromem	 i  niepowta-
rzalną	 muzułmańską	 średniowieczną	 architekturą.	
Meczet	otrzymał	swoje	imię	na	cześć	ulubionej	żony	
Timura	Wielkiego.	Odpoczynek	i zakupy	na	pobliskim	
bazarze	 Siab.	 Przejazd	 autobusem	 do	 Buchary.	 Po	
przyjeździe	zakwaterowanie	w hotelu.

D�zień�5.	Całodniowe	zwiedzanie	świętego	miasta	Uz-
bekistanu.	Stara	Buchara	to	jedno	z najcenniejszych	
zespołów	 architektonicznych	 Orientu	 w  Środkowej	
Azji.	Wizyta	w  kompleksie	 Liabi	Chauz,	w medresie	
Ulugbek	i Kukeldasz.	Spacer	 i zakupy	pod	kopułami	
zabytkowego	bazaru	z XVI	w.	Dodatkowo	możliwość	
targowania	się	 z miejscowymi	handlarzami	podczas	
wymiany	 banknotów	 na	 słynnym	 targu	 Sarrafon.	

Docieramy	 do	 Chachma-Ajub	 słynącego	 ze	 swego	
uzdrawiającego	 źródła	 gdzie	 zwiedzamy	 grobowiec	
Samanidesa,	 uznawany	 za	 „Perłę	Orientu”	 i  najstar-
szy	 zabytek	 islamu	w Azji	Środkowej.	Poszukiwanie	
symbolu	miasta	-	Wielkiego	Minaretu	Kalyana	(XII	w.)	
z  bocianim	 gniazdem	 na	 szczycie.	 Nieopodal	 niego	
znajduje	się	medresa	Chor-Minor	z 	czterema	malow-
niczymi	minaretami.	Wizyta	w meczecie	Magoki	Attari	
z ornamentami	świątyni	buddyjskiej.	Odwiedziny	Cy-
tadeli	 Ark,	 kiedyś	 była	 to	 siedziba	 chanów,	 obecnie	
znajduje	się	tam	Muzeum	Historyczno-Etnograficzne.	
Z murów	cytadeli	rozpościera	się	jeden	z najpiękniej-
szych	widoków	na	miasto.	Kolacja	i powrót	na	nocleg	
do	hotelu.

D�zień�6.	 Po	 śniadaniu	wyjazd	 autobusem	 i  przejazd	
przez	rozległe	obszary	pustynne	-	wzdłuż	trasy,	któ-
rą	podążały	karawany	kupców	„jedwabnego	szlaku”.	
Przyjazd	do	Chiwy	-	niewielkiego	miasta	„jedwabnego	
szlaku”,	leżącego	w delcie	rzeki	Amu-Darii.	Zakwate-
rowanie	w hotelu,	kolacja	 i czas	wolny	na	wieczorne	
wędrówki	po	starożytnym	mieście.

D�zień� 7.	 Otwarci	 na	 nowe	 wrażenia	 wyruszamy	 po	
śniadaniu	 na	 wędrówkę	 po	 mieście.	 Zwiedzanie	
starego	 miasta	 otoczonego	 XVI-wiecznymi	 murami	
obronnymi,	w obrębie	których	znajduje	się	liczące	2,5	
tys.	lat	stare	miasto	Ichan-Kala,	(znajduje	się	na	liście	
UNESCO).	 Odwiedziny	 w  starej	 cytadeli	 Kunya-Ark	
i mauzoleum	Pachlwan-Mahmud	oraz	meczecie	Dżu-
ma	(X	w.).	Podziwianie	minaretów	Kalta	Minar	i Islam	
Khodja.	 Zwiedzamy	 także	 medresy	 Allskuli-Chana	
i Amin-Chana	oraz	pałac	Tasz	Chauli.	Spragnieni	nie	
tylko	wrażeń	udajemy	się	skosztować	zielonej	herba-
ty	z orientalnymi	słodyczami	i na	pokaz	tradycyjnych	
tańców.	Kolacja	i powrót	do	hotelu	na	nocleg.

D�zień�8.	Śniadanie	w hotelu	 i  transfer	na	 lotnisko	do	
Urgencz,	lot	do	Taszkentu.	Zakwaterowanie	w hotelu,	
odpoczynek	i czas	wolny.	Ostatnie	zakupy	pamiątek	
na	bazarze	Chorsu	-	największym	targowisku	w Tasz-
kencie,	 które	 oferuje	 najwspanialsze	 i  najbardziej	
wonne	przyprawy	Azji	Środkowej.	Wieczorna	uroczy-
sta	 kolacja	 pożegnalna.	 Czas	 na	 przygotowanie	 do	
wylotu.	

D�zień�9.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	przez	jeden	z por-
tów	lotniczych	w Europie	do	Warszawy.

UzBeKiSTAN - architektoniczne perły Wschodu

TERMINY:
04.04 - 12.04.2015*
12.06 - 20.06.2015
08.08 - 16.08.2015*

18.09 - 26.09.2015
17.10 - 25.10.2015

* wysoki sezon - dopłata 780 PLN + 150 USD

CENA: 
4�590�PLN�+�840�USD
 I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 4 450 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 840 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty na trasach: Warszawa - Taszkent - War-

szawa; Urgench-Taszkent
-  zakwaterowanie: hotele 3***/4**** pokoje 2-os.
-  wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie
-  wewnętrzny transport: mikrobus lub autokar 

z klimatyzacją
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie
-  opiekę lokalnego przewodnika
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłat lotniskowych i biletów wstępu: 60 USD
-  wizy do Uzbekistanu: 70 USD
-  zwyczajowych napiwków: ok. 30 USD
-  dopłaty do pokoju 1-osobowego: 160 USD
-  opłat za filmowanie i fotografowanie

Taszkent - Samarkanda - Buchara - Chiwa - Taszkent
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D�zień�1.�Wcześnie	 rano	zbiórka	na	 lotnisku	w War-
szawie.	 Przelot	 do	 Caracas	 z  międzylądowaniem	
w  jednym	z europejskich	portów	 lotniczych.	Popo-
łudniowy	 przylot	 do	 stolicy	Wenezueli.	 Transfer	 do	
hotelu.	Czas	wolny.	Nocleg.

D�zień� 2.�Po	 śniadaniu	 krótkie	 zwiedzanie	Caracas.	
Transfer	na	lotnisko przelot	do	Puerto	Ordaz. Prze-
jazd	do Ciudad Bolivar. Zakwaterowanie	w hotelu. 
Popołudniu	zwiedzanie	miasta:	plac	główny	-	Plaza	
Bolivar,	 pomnik	 Simona	 Bolivara	 -	 bohatera	 walk	
o wyzwolenie	Wenezueli,	Kolumbii	i Ekwadoru	spod	
władzy	Hiszpanów.	Powrót	do	hotelu.	Nocleg.

D�zień�3.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	awio-
netkami	nad	dżunglą	i kanałami	rzecznymi	do	Parku 
Narodowego Canaima.	Zakwaterowanie	w lodżach	
położonych	 bezpośrednio	 przy	 plaży.	 Po	 obiedzie	
płyniemy	 na	 zwiedzanie	 wodospadów.	 Po	 drodze	
podziwianie	 imponującej	 przyrody.	 Po	 dopłynięciu	
na	piaszczystą	plażę,	krótki	odcinek	drogi	pokonu-
jemy	 pieszo	 (ok.	 35	min)	 po	 części	 przez	 dżunglę,	
aż	ukaże	się	nam	widok	spokojnie	płynącej	rzeczki	
przechodzącej	nagle	w pionowy	uskok	-	Wodospad	
Żab	 (Salto	El	Sapo).	Dzięki	ukrytej,	pod	kaskadami	
spadającej	wody,	ścieżce	prowadzącej	na	jego	dru-
gą	stronę	 jest	 jedną	z głównych	atrakcji	parku.	Po-
wrót	do	lodży	na	kolacje	i nocleg.

D�zień�4.�Bardzo	wczesnym	rankiem	ruszamy	na	ca-
łodniową	wyprawę	 (w	 terminach	 od	 VII	 do	 poł.	 XI)	
do	 najwyższego	 wodospadu	 na	 świecie.	 Najpierw	
płyniemy	 łodzią,	 później	 wędrujemy	 przez	 dżunglę	
i wspinamy	się	pod	górę	po	skalistych	schodach	do	
punktu	widokowego.	Z zawieszonej	nad	przepaścią	
skalnej	 półki	 podziwiamy	 wypływający,	 z  jednego	
z najwyższych	tepui,	wodospad	Angel’s	Fall,	które-
go	wysokość	kaskady	wynosi	979	m.,	z czego	807	
m	stanowi	nieprzerwany	strumień	wody.	Natomiast,	
w  terminach	od	XII	 do	VI,	 lot	widokowy	 awionetką	
koło	wodospadu	Angel.	Z góry	podziwiamy	Auyan-
tepui,	Devil’s	Canion.	Istnieje	możliwość	wykupienia	
wycieczki	 fakultatywnej	 do	 kolejnego	 wodospadu.	
Obiad.	Powrót	do	lodży.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 5.� Po� śniadaniu� czas� wolny.� Około� połu-
dnia�przelot�do�Caracas�(z�przesiadką�w Puerto�
Ordaz).	Wieczorem	wylot	 do	Bogoty.	 Po	przylocie	
transfer	do	hotelu	znajdującego	się	na	starówce,	za-
kwaterowanie,	kolacja,	nocleg.

D zień�6.�Śniadanie	w hotelu.	Zwiedzanie	stolicy	Ko-
lumbii:	wizyta	na	największym	 targu	owocowo-wa-
rzywnym	 Palo Quemao	 i  pokaz	 najbarwniejszych	
i najdziwniejszych	owoców	świata.	Zwiedzanie	naj-
większego	w Ameryce	południowej	muzeum�złota.�
Następnie	 zwiedzanie	 Katedry	 w  Bogocie.	 Wizyta	
w  jednej	z pierwszych	kawiarni	Bogoty	-	niezwykle	
klimatycznej	 Puerta	 Falsa.	 Spacer	 po	 kolonialnej	
dzielnicy	 La	 Candelarii.	 Po	 południu	 wjazd	 kolejką	
linową	(teleferico)	na	malownicze	wzgórze	Monserra-
te.	Zwiedzanie	klasztoru	Monserrato	górującego	nad	

Bogotą.	W godzinach	wczesnowieczornych	

zjazd	kolejką	do	miasta,	powrót	do	hotelu,	nocleg.
D�zień� 7. Śniadanie	 w  hotelu.	 Transfer	 na	 lotnisko.	
Wylot	do	Cartageny	 -	najwspanialszego	przykładu	
kolonialnej	potęgi	na	kontynencie.	Transfer	do	hotelu	
na	 starówce.	 Zwiedzanie	miasta:	 Stara	 Cartagena,	
Muzeum	Inkwizycji,	paseo	de	los	Dulces,	spacery	po	
malowniczej	 starówce	pełnej	 kolorowych	kamienic,	
kolonialnych	 kościołów	 i  klasztorów,	 Plaza	 Bolivar,	
gdzie	można	zobaczyć	afro-kolumbijskie	popisy	ta-
neczne	mieszkańców	wieloetnicznego	miasta,	forte-
ca	San	Felipe	de	Barajas.	Czas	na	zakupy	rękodzieła	
i orzeźwiający	koktajl	owocowy.	Przejazd	po	Carta-
genie	drewnianym	autobusem	Chiva Rumbera	z roz-
śpiewaną	i roztańczoną	gawiedzią,	próba	dorównania	
pozostałym	uczestnikom	w rytmicznym	podrygiwaniu	 
i	 śpiewie.	 Niezapomniana	 przygoda	 pod	 niebem	
Cartageny...	Późny	powrót	na	nocleg.	

D�zień�8. Odpoczynek	po	trudach	podróży	na	ciągną-
cej	się	kilometrami	plaży	nad	Morzem	Karaibskim	–	
czas	na	opalanie,	sporty	wodne,	spacery	lub	też	le-
żenie	odłogiem	(na	obojętne	jakim	boku…).	Dla	chęt-
nych,	 fakultatywnie	 możliwość	 kupienia	 wycieczki	
statkiem	na	idylliczną,	karaibską	wysepkę	Isla Gran-
de lub Isla Rosario.	Błogi	czas	odpoczynku,	buszo-
wania	między	mangrowcami	w kajaku	lub	łodzi,	lub	
mini	 trekkingu	 po	 wysepce.	 Przed	 wieczorem,	 po	
sutym	 posiłku	 w  oberży	 pod	 rozłożystym	 fikusem	
zaokrętowanie	na	stateczek	i powrót	do	Cartageny.	
Nocleg.	

D�zień�9. Wylot	do	Bogoty.	Przylot,	przerwa	tranzy-
towa,	wylot	do	Quito.	Przylot	w godzinach	popołu-
dniowych,	transfer	do	hotelu	położonego	w centrum	
nowego	Quito.	 Zakwaterowanie,	 kolacja	 powitalna.	
Wieczorny	spacer	po	starówce.	Nocleg.

D�zień�10. Śniadanie.	Wycieczka	do	Mindo	na	podgó-
rzu	Kordyliery	Zachodniej,	małego	miasteczka	o uni-
kalnej,	charakterystycznej	architekturze	typowej	dla	
strefy	tropikalnej	i subtropikalnej.	W miasteczku	tym	
znajduje	się	piękny	Ogród	Motyli	Tropikalnych	gdzie	
hoduje	 się	 między	 innymi	 pewne	 rzadkie	 gatunki	
i pokazuje	cały	proces	hodowli.	Całość	otacza	wspa-
niała	 roślinność	 tropikalna.	 Po	 drodze	 przystanek	
przy	kraterze	niezwykle	malowniczego	wulkanu	Pu-
lulahua,	jedynego	na	świecie	zamieszkałego	krateru	
wulkanu!	W Mindo	oprócz	motyli	oglądać	też	można	
kilkanaście	 gatunków.	 Jakby	 tego	 było	 jeszcze	 za	
mało,	na	sam	koniec	zwiedzanie	orchidarium	–	czyli	
niezwykła	 uczta	 dla	 oczu	 między	 najpiękniejszymi	
okazami	 storczyków	 lub	 jak	kto	woli,	 orchidei...Po-
wrót	do	Quito,	kolacja	w restauracji	El	Quinde,	nocleg	
w hotelu.

D�zień�11.�Śniadanie.	Zwiedzanie	nowej	części	miasta	
(pomnik	 Francisco	 de	 Orellana,	 droga	 konkwista-
dorów,	 obserwowanie	 panoramy	 Guapulo	 (kościół	
z XVI	w.)	i dolin	w pobliżu	Quito,	Uniwersytet	Katolicki	
i Politechnika,	parki	El	Ejido	i Alameda,	Dom	Kultu-
ry	Ekwadorskiej,	Bazylika	i inne)	i kolonialnej	części	
miasta	 (Plaza	 Grande,	 Pałac	 Prezydencki,	 Pałac	

Arcybiskupi,	renesansowa	Katedra	z XVI	wieku,	re-
nesansowy	kościół	i klasztor	San	Francisco	z XVI	w.	
(1535),	oglądanie	panoramy	miasta	z góry	Panecillo).	
Po	 południu	 wycieczka	 na	 równik	 (w	 półpustynnej	
dolinie	San	Antonio	de	Pichincha),	 zwiedzanie	Mu-
zeum	 Inti	 Ñan,	 gdzie	można	 obserwować	 zjawiska	
występujące	 tylko	 na	 równiku.	 Kolacja	 pożegnalna	
w restauracji	El	Quinde,	nocleg.

D zień�12.�Śniadanie.	Czas	na	zakupy	pamiątek,	sa-
modzielne	 spacery	 po	 centrum	miasta,	 sesje	 foto-
graficzne.	Około	południa	transfer	na	lotnisko.	Wylot	
do	Polski.	

D�zień� 13. Przelot	 przez	 jeden	 z  portów	 lotniczych	
w Europie	do	Warszawy.

WeNezUeLA�-�KOLUmBiA�-�eKWADOR + opcja GALAPAGOS

TERMINY:
23.02 - 07.03.2015
31.03 - 12.04.2015

16.10 - 28.10.2015
24.11 - 06.12.2015

CENA: 
8�900�PLN�+�2�590�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 8 900 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata)
III rata: 2 590 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  Przeloty na trasie: Warszawa - Caracas -Puerto 

Ordaz - Caracas - Bogota, Bogota - Cartagena - 
Bogota - Quito - Warszawa,

-  Zakwaterowanie: w Caracas, Ciudad Bolivar 
- hotel 4* gwiazdkowy. W Canaimie stylowe, kli-
matyczne, stylizowane bungalowy z wygodami. 
W Kolumbii hotele 3/4 *. W Quito kameralny hotel 
o rodzinnej atmosferze usytuowany w samym 
sercu miasta, 

-  Wyżywienie: Wenezuela: Caracas, Ciudad 
Bolivar śniadania, Canaima 3 posiłki; Kolumbia: 
śniadania; Ekwador: śniadania i kolacje, 

- Transport: mikrobus, łodzie, autobus, awionetki,
- Opiekę lokalnych przewodników,
- Opiekę polskojęzycznego pilota na całej trasie
-  Ubezpieczenie EUROPA SA ( KL 30 000 EUR, 

NNW 3 000 EUR).

CENA NIE ZAWIERA:
- biletów wstępu: 180 USD
- opłaty lotniskowej: 50 USD
- dopłaty do pokoju jednoosobowego: 670 USD

UWAGA:
Dla chętnych fakultatywnie możliwość dokupie-
nia rejsu na Galapagos, długość uzależniona od 
dostępności i klasy jachtu ( około 5 dni). Dopłata 
około 450 PLN i 2 000 USD.
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D�zień�1.	Wcześnie	rano	zbiórka	na	lotnisku	w Warsza-
wie.	Przelot	do	Caracas	z międzylądowaniem	w 	jed-
nym	z europejskich	portów	lotniczych.	Popołudniowy	

przylot	do	stolicy	Wenezueli.	Transfer	do	hotelu.	Czas	
wolny.	Nocleg.

D�zień�2.	Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko.	Przelot	na	
wschód	do	Cumany	-	najstarszego	miasta	Wenezueli,	
(założonego	przez	Hiszpanów	w XVI	w.)	z urzekającą	
małą	starówką.	Przejazd	do	hotelu	gdzie	zostawiamy	
bagaże	 i  ruszamy	 na	 wycieczkę	 do	 Parku	 Narodo-
wego	Mochima	 -	 rozciągającego	 się	 na	 północnym	
wybrzeżu	Wenezueli	 nad	Morzem	 Karaibskim.	 Park	
słynie	z licznych	dziewiczych	wysepek,	zatoczek	oraz	
cudownych	 plaż,	 gdzieniegdzie	 urozmaiconych	 gó-
rzystymi	 wzniesieniami.	 Amatorzy	 snorkelingu	 będą	
mieli	okazję	podziwiać	rafę	koralową	nurkując	z ma-
ską	 i  rurką.	Będzie	 też	okazja	aby	skosztować	mor-
skich	rarytasów.	Powrót	do	Cumany	na	nocleg	w ty-
powej	wenezuelskiej	„posadzie”.

D�zień�3.�Po	śniadaniu	krótkie	zwiedzanie	kolonialnego	
miasta	z urzekającymi	kolorowymi,	wąskimi	uliczkami.	
Następnie	przejazd	do	Caripe,	miasteczka	słynącego	
z wyrobów	ceramicznych,	plantacji	kawy	i pomarań-
czy	 oraz	 produkcji	 likierów	 z  owoców	 tropikalnych.	
Degustacja	kawy,	zwiedzanie	plantacji,	na	której	 ro-
śnie	 najlepsza	 na	 świecie	 kawa	 z  gatunku	 Arabica.	
Właściciel	opowie	i pokaże	jak	wygląda	proces	obrób-
ki	ziarna.	Będzie	możliwość	zrobienia	„kawowych”	za-
kupów.	Następnie	w programie	zwiedzanie	Guacharo	
Cave	-	największej	jaskini	w Wenezueli	-	dotrzemy	do	
miejsca	gdzie	dociera	ostatni	promień	słońca	-	a na-
wet	trochę	dalej.	Wieczorem	obserwacja	wylatujących	
z jaskini	ptaków	nocnych	-	Guacharo	(tłuszczak	Hum-
boldta),	które	lecą	zdobyć	pożywienie,	wydając	z sie-
bie	złowieszcze	dźwięki.	Powrót	do	hotelu	na	nocleg. 	

D�zień�4.	Rankiem	po	śniadaniu	przejazd	do	Boca	de	
Uracoa,	 miejscowości	 położonej	 na	 północy	 Delty	
Orinoka.	Przybycie	do	przystani,	 gdzie	przesiadamy	
się	na	 łódź.	Płyniemy	(ok.	1	godz.)	do	 lodży	położo-
nych	w głębi	delty.	Po	drodze	podziwiamy	przyrodę	
delty,	która	zajmuje	ok.	25	tys.	km2	i jest	drugą	co	do	
wielkości	na	kontynencie	(po	delcie	Amazonki).	Klimat	
w tym	rejonie	jest	gorący	i wilgotny.	Po	przybyciu	za-
kwaterowanie.	Po	obiedzie	spacer.	Kolacja	i nocleg.

D�zień� 5.	 Po	 śniadaniu	wycieczka	 łodziami	 po	 kana-
łach	 delty.	 Wypatrujemy	 delfinów	 rzecznych,	 małp,	
tukanów,	papug.	Opuszczamy	łódkę	i udajemy	się	na	
spacer	 po	 dżungli,	 przewodnik	 prezentuje	 nam	 róż-
ne	gatunki	 roślin	wykorzystywanych	przez	 tubylców	
w celach	leczniczych	i bytowych.	Odwiedziny	w wio-
sce	 Indian	 Warao,	 gdzie	 można	 zakupić	 rękodzieło	

artystyczne	Indian.	Powrót	do	lodży.	Kolacja	i nocleg.	
W nocy,	dla	odważnych	-	 fakultatywnie,	wypłynięcie	
w  tradycyjnych	 kanoe	 na	 poszukiwania	 aligatorów	
i węży.

D�zień�6.	Po	śniadaniu	czas	wolny.	Następnie	raz	jesz-
cze	 odwiedzimy	wioskę	 Indian	Warao	 żyjących	 nad	
kanałami,	w domach	na	palach.	Po	obiedzie	płyniemy	
z  powrotem	 do	 przystani	 Boca	 de	 Uracoa,	 transfer	
do	 Ciudad	 Bolivar.	 Po	 południu	 zwiedzanie	 miasta:	
plac	główny	 -	Plaza	Bolivar,	pomnik	Simona	Boliva-
ra	-	bohatera	walk	o wyzwolenie	Wenezueli,	Kolumbii	
i Ekwadoru	spod	władzy	Hiszpanów.	Powrót	do	ho-
telu.	Nocleg.

D�zień�7.�Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko.	Przelot	awio-
netkami	nad	dżunglą	 i kanałami	rzecznymi	do	Parku	
Narodowego	 Canaima.	 Zakwaterowanie	 w  lodżach	
położonych  	 bezpośrednio	 przy	 plaży.	 Po	 obiedzie	
płyniemy	 na	 zwiedzanie	 wodospadów.	 Po	 drodze	
podziwianie	imponującej	przyrody.	Po	dopłynięciu	na	
piaszczystą	 plażę,	 krótki	 odcinek	 drogi	 pokonujemy	
pieszo	(ok.	35	min)	po	części	przez	dżunglę,	aż	ukaże	
się	 nam	widok	 spokojnie	 płynącej	 rzeczki	 przecho-
dzącej	nagle	w pionowy	uskok	-	Wodospad	Żab	(Sal-
to	El	Sapo).	Dzięki	ukrytej,	pod	kaskadami	spadającej	
wody,	ścieżce	prowadzącej	na	jego	drugą	stronę	jest	
jedną	z głównych	atrakcji	parku.	Powrót	do	lodży	na	
kolacje	i nocleg.

D�zień�8.�Rankiem	po	śniadaniu	ruszamy	na	całodnio-
wą	wyprawę	 (w  terminach	od	VII	do	poł.	XI)	do	naj-
wyższego	wodospadu	na	świecie.	Najpierw	płyniemy	
łodzią,	później	wędrujemy	przez	dżunglę	i wspinamy	
się	pod	górę	po	skalistych	schodach	do	punktu	wido-
kowego.	Z zawieszonej	nad	przepaścią	skalnej	półki	
podziwiamy	wypływający,	 z  jednego	 z  najwyższych	
tepuj,  	wodospad	Angel	Fall,	 którego	wysokość	ka-
skady	wynosi	979	m,	z czego	807	m	stanowi	nieprze-
rwany	strumień	wody.	Natomiast,	w terminach	od	XII	
do	VI,	 lot	widokowy	awionetką	koło	wodospadu	An-
gel.	Z góry	podziwiamy	Auyan	tepui,	Devil’s	Canion.	
Istnieje	możliwość	wykupienia	wycieczki	 fakultatyw-
nej	do	kolejnego	wodospadu.	Obiad.	Powrót	do	lodży.	
Kolacja	i nocleg.	

D�zień� 9.� Po	 śniadaniu	 czas	 wolny.	 Około	 południa	
przelot	do	Caracas.	Przerwa	tranzytowa.	Wieczorem	
wylot	do	Europy

D�zień�10.	Przylot	do	Europy.	Przesiadka	na	samolot	do	
Warszawy.

WeNezUeLA�-�mARGARiTA�- Sanktuaria przyrody

TERMINY:
21.01 - 30.01.2015*
16.02 - 25.02.2015*
20.04 - 29.04.2015

26.10 - 04.11.2015
23.11 - 02.12.2015

* wysoki sezon - dopłata 760 PLN + 120 USD

CENA: 
6�490�PLN�+�1�890�USD
I rata: 800 PLN przy zapisie
II rata: 6 490 PLN + 1 000 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA lub wpłata w USD na konto dewizowe, 
płatne na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 890 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilet lotniczy na trasie Warszawa-Caracas-War-

szawa, przeloty lokalne
-  zakwaterowanie: na większości trasy hotele 3/4* 

pokoje dwuosobowe z łazienkami, w Cumana 
zajazd o kolonialnym charakterze, w Delcie Ori-
noka klimatyczne domki z łazienkami, w Cana-
ima bungalowy, 

-  wyżywienie: Caracas/Cumana/Caripe śniada-
nia, Delta Orinoko/Ciudad Bolivar/Canaima (6 x 
śniadania, 5 x obiady, 4 x kolacje), 

-  transport łodziami, autobusami, awionetkami
-  opiekę polskiego pilota na całej trasie
-  opiekę lokalnych przewodników
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  biletów wstępu i opłat lotniskowych ok. 140 USD
-  zwyczajowych napiwków: 45 USD
-  kosztu pozostałych posiłków ok. 20 USD za 

posiłek
-  dopłaty do pokoju 1-os.: 350 USD

UWAGA: Dla chętnych opcja - wyspa Margari-
ta - można zamówić pakiet na dowolną ilość dni 
w dowolnym resorcie lub hotelu. Cena kalkulowa-
na każdorazowo, indywidualnie.
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Dzień� 1.� Zbiórka	 na	 lotnisku	 Okęcie	 w  Warszawie.	
Wylot	do	Ho	Chi	Minh	(Sajgonu)	przez	jeden	z portów	
tranzytowych.	

D�zień�2.Przylot	do	HO CHI MINH,	transfer	do	hotelu,	
zakwaterowanie	 (w	 zależności	 od	możliwości	wcze-
snego	 check	 –	 in).	 Wizyta	 w  Pałacu� Ponownego�
Zjednoczenia,	katedrze Notre Dame,	 i w budynku	
Poczty� Głównej.	 Lunch	 w  lokalnej	 restauracji	 jako	
zapowiedź	 smaków	 kulinarnych,	 które	 towarzyszyć	
nam	będą	przez	czas	pobytu	w Indochinach.	Spacer	
po	najbardziej	prestiżowych	ulicach	Sajgonu	między	
innymi	Dong Khoi,	przy	której	położony	jest	stary	ra-
tusz,�gmach�opery� i słynny�hotel�D�Ville.	Późnym	
popołudniem	powrót	do	hotelu	na	krótki	wypoczynek,	
dla	ambitnych	możliwość	odwiedzenia	jednego	z naj-
większych	bazarów	w Sajgonie–marketu	Ben	Thanh.	
Wieczorem	kolacja	na	pokładzie	restauracji	pływają-
cej	po	rzece	Sai-Gon.	Nocleg.	

D�zień�3. Śniadanie.	Wyjazd	z Sajgonu	(Ho	Chi	Minh)	
do	Ben Tre.	Po	drodze	rejs	rzeką	Mekong,	który	bę-
dziemy	wspominać	jeszcze	wiele	razy...	To	właśnie	tu,	
na	wąskich	 kanałach	 komunikacyjnych	 zarośniętych	
gęstą	roślinnością	nadbrzeżną,	znajduje	się	„pływają-
cy	targ”	przyciągający	miejscową	ludność.	Będziemy	
również	świadkami	wytwarzania	rękodzieł	z owoców	
kokosa	Dla	 chętnych	możliwość	 przejażdżki	wozem	
konnym	 dookoła	 wioski,	 aby	 podpatrzeć	 codzienne	
zajęcia	mieszkańców.	Wizyta	w ogrodzie	owocowym,	
czas	na	degustacje	herbaty	 z  lokalnym	miodem	 lub	
wina.	Lunch	na	wyspie.	Wieczorem	powrót	do	Ho	Chi	
Minh	na	nocleg.

D�zień�4. Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko	i przelot	z Ho	
Chi	Minh	do	Danang.	Przylot,	 zwiedzanie	Muzeum 
Sztuki Cham,	po	czym	przejazd	do	Hoi	An.	Po	dro-
dze	 przystanek	 w  Górach Marmurowych.	 Wizyta	
w  jaskiniach	gdzie	w czasie	wojny	ukrywali	 się	par-

tyzanci	 i które	są	 jednocześnie	miejscem	kultu	bud-
dyjskiego.	Dalsza	jazda	do	Hoi An	-	najpiękniejszego	
miasta	środkowego	Wietnamu.	Miasto-perełka,	oca-
lone	od	wyburzenia	przez	naszego	rodaka	Kazimierza	
Kwiatkowskiego.	Przyjazd	w godz.	wczesno	popołu-
dniowych,	zakwaterowanie,	czas	na	 lunch,	po	czym	
zwiedzanie	centrum	miasta:	most�Japoński,	łączący	
dawną	 dzielnicę	 chińską	 z  dzielnicą	 japońską,	Sala 
zebrań�Phuoc�Kien,	i pokryte	patyną	wieków	wielo-
pokoleniowe	domy.	Po	zapadnięciu	zmroku	wieczor-
ne	podglądanie	magicznej	atmosfery	miasta	w migo-
tliwym	świetle	lampionów.	Będzie	to	jedno	z tych	nie-
zapomnianych	miejsc,	 które	najbardziej	 utkwi	 swoją	
urodą,	czarem	i niepowtarzalnością	w naszej	pamięci.

Dzień�5. Po	śniadaniu	przejazd	do	Hue	–	byłej	stoli-
cy	Wietnamu.	Niezwykle	malownicza	droga	manda-
rynów	 wiodąca	 przez	 góry.	 Po	 drodze	 zwiedzanie	
dwóch	grobowców	cesarzy	:	Tu�Duca�i Khai�Dina – 
budowanych	na	wzór	cesarzy	z dynastii	Ming,	niektó-
re	z nich	bardziej	przypominają	letnie	rezydencje	niż	
miejsca	pochówku.	Przyjazd	do	Hue	w godz.	popołu-
dniowych.	Wycieczka�łodziami po rzece Perfumo-
wej	do	stóp	najstarszej	pagody	Hue	-	Thien Mu.	Na-
stępnie	przejazd	do	zakazanego�miasta�i Cytadeli 
-	mimo	ogromu	zniszczeń	zachowane	fragmenty	dają	
wyobrażenie	o niegdysiejszej	świetności	budowli.	Ko-
lacja	w iście	królewskim	stylu	przy	akompaniamencie	
muzyki	dworskiej.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.	

D�zień� 6.� Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	 i  przelot	
do	Hanoi.	Zwiedzanie	najważniejszej	pagody	w kra-
ju	a zarazem	 jednej	z najstarszych	Tran Quock po-
łożonej	na	Jeziorze Zachodnim.	Czas	na	lunch.	Po	
południu	 przejażdżka	 rikszami	 po	 starym	 mieście	 ,	
odkrywanie	 urokliwych	 zaułków	 cechowych	 uliczek	
i  architektury	 domów	 korytarzowych.	 Zakwatero-
wanie	w hotelu,	spacer	po	najstarszej	części	Hanoi.	

Wieczorem	 wizyta	 w  teatrze,	 nietypowym,	 jedynym	
w swoim	rodzaju,	teatrze	kukiełek	na	wodzie.	Nocleg.

D�zień�7.�Po	śniadaniu	dalsze	zwiedzanie	stolicy.	Wizyta	
w mauzoleum�Ho�Chi�minha,�plac�Ba�Din�na	którym	
wygłoszona	została	deklaracja	niepodległości,�Pałac�
Prezydencki będący	onegdaj	siedzibą	gubernatora,	
stary	dom	Ho	Chi	Minha	 i ostatnie	miejsce	 jego	za-
mieszkania	–	dom	na	palach	oraz	Pagoda	Na	Jednej	
Kolumnie.	Czas	na	lunch.	Odwiedziny�w Świątyni�Li-
teratury�-�miejscu,�które�było�zarazem�pierwszym�
uniwersytetem�kraju,�spacer�w okolicach�Jeziora�
zwróconego�miecza�(Hoan�Kiem),�świątynia�Ngoc�
Son,�zółwia�weża.	Wieczorem	 transfer	na	dworzec	
kolejowy	 i  przejazd	 do	Lao Cai. Nocleg	w  pociągu	
w  przedziałach	 4	 osobowych	 –	 z  klimatyzacją	 oraz	
miękkim	łóżkiem.	

D�zień�8.�Przyjazd	do	Lao Cai bardzo	wczesnym	ran-
kiem	 (około	godziny	06:00).	Transfer	do	hotelu	 tran-
zytowego,	czas	na	prysznic	i śniadanie.	Przejazd	do	
Sapa,	najlepszego	północno	wietnamskiego	uzdrowi-
ska,	 charakteryzującego	 się	 całorocznym	 chłodnym	
klimatem,	zamieszkiwanego	przez	najróżniejsze	gru-
py	mniejszościowe.	Wizyta	na	moście	Cau May	oraz	
podziwianie	Srebrnych Wodospadów.	 Trekking	 do	
wioski	Ta Phin,	będącej	enklawą	 takich	mniejszości	
jak	H’Mong	oraz	Dao.	Zakwaterowanie	w hotelu,	a na-
stępnie	wieczorna	wizyta	na	 targu,	gdzie	 tradycyjne	
stroje	kobiet	z 54	grup	etnicznych	przeważnie	budzą	
niekłamany	zachwyt	swoja	kolorystyką,	oryginalnym	
krojem	oraz	bogactwem	warstw.	To	z nich	czerpali	in-
spirację	najwięksi	światowi	kreatorzy	mody.	Czas	na	
kolację,	nocleg.

D�zień� 9.� Śniadanie.	 Trekking	 do	 wioski Tavan	 za-
mieszkiwanej	przez	mniejszości	Rai.	Po	drodze	piknik	
lunch.	Następnie	trekking	u podnóża	góry	Ham Rong.	
Podziwianie	widoków	oraz	delektowanie	się	rześkim,	

WIETNAM - LAOS 22 dni

Ho Chi Minh City (Sajgon) - Delta Mekongu - Danang - Hoian - Hue - Hanoi - Sapa - Zatoka Ha Long - Luang Phrabang - Vang Vieng - 
Vientiane - rejs ekskluzywną łodzią Wat Phu
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czystym	powietrzem.	Widok	na	najwyższą	górę	Wiet-
namu	Phan Si Pan	w południowozachodniej	 części	
regionu	Sapa.	Po	południu	przejazd	do	Lao	Cai,	hotel	
tranzytowy,	kolacja	a następnie	 transfer	na	dworzec	
kolejowy,	nocny	przejazd	pociągiem	do	Hanoi,	miej-
sca	sypialne	–	kuszetki.

D�zień�10.�Po	przyjeździe	do	Hanoi	transfer	nad	słynną	
i znaną	ze	swej	urody	-	zatokę�Ha�Long	(ok.	4	godz.)	
z krótkim	postojem	w mieście	Hai Duong	połączonym	
z wizytą	w zakładzie	rękodzieła	artystycznego.	Po	do-
tarciu	 do	 zatoki	 następuje	 zaokrętowanie	 na	 statku.	
Rejs	po	zatoce,	z oddali	wynurzają	się	pierwsze	fanta-
styczne	formacje	skalne.	Lunch,	kolacja	na	pokładzie,	
nocleg.	

Dzień� 11.� Wizyta	 w  najpiękniejszej	 a  zarazem	 naj-
większej	 jaskini	 w  zatoce	 -	 jaskini niespodzianek 
Sung Sot.	Zwiedzanie	jaskini	a następnie	dalszy	rejs	

między	 ostańcami	 skalnymi.	 Przesiadka	 na	 kajaki.	
Obserwacja	 jednego	z najpiękniejszych	krajobrazów	
świata	z pokładu	kajaka.	Opływanie	mikroskopijnych	
wysepek,	meandrowanie	w skomplikowanym	labiryn-
cie	skał,	sesja	zdjęciowa	na	wiele	sposobów.	Kolacja	
a po	niej	wieczorek	taneczny	lub…nocne	łowienie	kal-
marów.	Nocleg.

D�zień�12.�Kolejny	dzień	przyrodniczo	-	krajoznawczej	
uczty.	Wyspa Titowa, punkt widokowy,	kolejna	se-
sja	 zdjęciowa.	 Rejs	 powrotny,	 koniec	 krajoznawczej	
uczty	dla	oczu	w zatoce	Ha	Long,	za	to	mała	poże-
gnalna	uczta	dla	ciała	na	statku.	Przesiadka	do	auto-
busu.	Transfer	na	lotnisko	(4	godz.)	i przelot	do	Luang	
Phrabang	 w  Laosie,	 jednego	 z  najbardziej	 niezwy-
kłych	miast	w Azji	 południowo	wschodniej.	 Transfer	
do	 hotelu,	 zakwaterowanie,	 czas	 na	 kolację	 w  jed-
nej	 z  restauracji	 położonej	 nad	Mekongiem,	 nocleg	
w mieście	gdzie	co	druga	kamienica	znajduje	się	na	
liście	UNESCO.				

D�zień�13.�Wcześnie	rano	podglądanie	procesji	mni-
chów	wędrujących	ulicami	Luang	Prabang.	Dla	chęt-
nych	możliwość	obdzielenia	mnichów	jałmużną,	dla	
szczęściarzy	 spotkanie	 z  ostatnią	 księżniczką	 La-
osu…Wizyta	 na	 porannym	 targu	 gdzie	 serwowane	
są	różne	przysmaki	z grilla.	Powrót	do	hotelu	na	śnia-
danie.	 Zwiedzanie	 najważniejszych	 świątyń:	 Świą-
tynia�Vissunarad�(Wisunalat),�Świątynia Wat Mai 
oraz Wat Aham. Następnie	przejazd	nad	wodospad	
Khouang Si,	kąpiel	w krystalicznie	czystej	wodzie,	
czas	na	 lunch	w pięknej	scenerii	parku	krajobrazo-
wego.	W drodze	powrotnej	zwiedzanie	okolicznych	
wiosek Hmongów	i innych	grup	etnicznych.	Powrót	
do	miasta,	 oddanie	 się	przyjemności	 spacerów	po	
zaułkach,	 dla	 zakupoholików	 –	 niezliczone	 galerie,	
dla	smakoszy	ciąg	dalszy	odkrywania	niespodzianek	
kuchni	laotańskiej.	Nocleg	w Luang	Prabang.

Dzień� 14.� Śniadanie.	 Wizyta	 w  najpiękniejszej	 ze	
świątyń	Wat Xieng Hong	 oraz	w Pałacu�Królew-
skim.	Następnie	przejażdżka	na	grzbietach	słoni	po	
malowniczych	okolicach	Luang	Prabang.	Powrót	do	
miasta,	czas	na	lunch	-	koniecznie	z sałatką	z kwia-
tów	 lotosu.	 Po	 południu	 wizyta	 w  Świątyni� Santi�
Chedi	 na	 obrzeżach	miasta	 i  wiosce	 tkaczy.	Wie-
czorem	czas	na	korzystanie	z licznych	uroków	Luang	
Prabang	.	Nocleg.

Dzień�15.�Po	śniadaniu	przejazd	przez	urokliwe	gó-
rzyste	 tereny	w  kierunku	Vang Vieng.	 Podziwianie	
formacji	krasowych,	krótkie	spacery	w małych	wio-
skach	po	drodze,	zamieszkałych	przez	ludność	LAO	
–	niezwykła	okazja	do	podejrzenia	życia	mieszkań-
ców,	nienawykłych	do	kontaktu	z turystą.	Pod	wie-
czór	przyjazd	do	Vang	Vieng.	Spacer	po	okolicy,	czas	
na	kolacje.	Nocleg	w Vang	Vieng.	

Dzień�16.�Przejazd	do	północnej	części	Vang	Vieng.	
Zwiedzanie	 jaskini	Tham Xang	 (tzw.	 jaskini	słonia),	

wizyta	w  jaskini	Tham Hoi	 (jaskini	 ślimaka),	możli-
wość	 kąpieli.	 Kontynuacja	 zwiedzania	 najpiękniej-
szej	z jaskiń	–	Tham Loup	(głębokiej	jaskini).	Ostat-
nia	 na	 trasie	 to	 Tham Nam	 (wodna	 jaskinia),	 dla	
chętnych	możliwość	zażycia	sportu,	z którego	słynie	
to	prowincjonalne	miasteczko	-	tubingu	(pływania	na	
oponach).	Opcja	ta	dostępna	jest	przy	odpowiednim	
poziomie	wody.	Powrót	do	hotelu	 i  nocleg	w Vang	
Vieng.

D�zień�17.�Po	śniadaniu	spacer	do	jaskini	Jong. Prze-
jazd	do	stolicy	Laosu	-	Vientiane	z krótkim	posto-
jem	 w  wioskach	Hmong	 i Sa Paper.	 Przyjazd	 do	
Vientiane,	zwiedzanie	najpiękniejszych	ocalałych	po	
pogromach	Tajów	-	świątyń:�Wat�Sisaket,�Wat�Ho�
Prakeo. Transfer	 do	 hotelu,	 zakwaterowanie,	 czas	
na	lunch.	Po	południu	wizyta	u podnóża	królewskiej	
stupy Luang - symbolu Laosu. Wejście	na Patuxai, 
laotański� łuk� triumfalny	 pełniący	 funkcję	 punktu	
widokowego.	 Wieczorem	 spacer	 nad	 Mekongiem,	
obserwacja	panoramy	przygranicznego	miasta	Taj-
landii	 na	 drugim	 brzegu	 rzeki.	Wizyta	 na	 lokalnym	
targu	,	czas	na	kolację,	nocleg.	

D�zień�18.�Wcześnie	rano	transfer	na	lotnisko	i przelot	
do	Pakse.	Po	przylocie	transfer	do	domu	kawy	–	Si-
nouk.	Około	godziny	09:30	–	10:00	transfer	do	przy-
stani	i zaokrętowanie	na	statku.	Rejs	do	Champas-
sak, lunch	na	pokładzie.	Zwiedzanie	ruin Wat Phu 
–	pochodzącego	z X	wieku	kompleksu	świątyń,	który	
dla	Laotańczyków	ma	takie	znaczenie	jak	dla	Kme-
rów	–	Angkor	Wat,	zwiedzanie	muzeum,	spacer	do	
najwyższej	świątyni	kompleksu	a następnie	powrót	
na	statek	by	podziwiać	zachód	słońca	z pokładu.	Ko-
lacja	i nocleg	na	łodzi.

D�zień�19.�Śniadanie	na	 łodzi	 i kontynuacja	 rejsu	do	
zapomnianej	przez	Boga	 i  ludzi	miejscowości	Huei 
Thamo. Krótki	marsz	do	ukrytej	w dżungli	–	świątyni	
Oum Moung. Powrót	na	statek,	 lunch.	Dalszy	 rejs	
pośród	archipelagu 4000 wysp.	Po	południu	wizy-
ta	w wiosce	Ban Dua Tae,	gdzie	czas	zatrzymał	się	
i dokąd	nie	dotarła	jeszcze	zaraza	masowej	turystyki.	
Bratanie	się	z mieszkańcami	wioski	na	różne	sposo-
by.	Powrót	na	łódź.	Nocleg	.

D�zień�20.�Śniadanie	na	pokładzie,	wizyta	w wiosce	
Ban Dong Veuthong.	 Przesiadka	 na	 małą	 łódkę,	
opływanie	 licznych,	małych	wysepek	 rozrzuconych	
na	 Mekongu.	 Na	 wyspie	 Done Khong	 zwiedza-
nie	 starej	 francuskiej	 linii	 kolejowej.	 Lunch	 w  wio-
sce	Xieng Di. Po	południu	przejazd	blisko	granicy	
kambodżańskiej	nad	wodospad Khoe Phapheng,	
nazywany	„Niagarą	Wschodu”.	Powrót	do	Pakse,	za-
kwaterowanie	w hotelu,	nocleg.

D�zień� 21.�Po	 śniadaniu	 transfer	 na	 lotnisko	 i  wylot	
przez	azjatycki	port	tranzytowy	do	Europy.

Dzień�22.�Przylot	do	europejskiego	portu	 tranzyto-
wego,	przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie.

TERMINY:
24.01 – 14.02.2015
14.02 – 07.03.2015

18.04 – 09.05.2015
09.11 – 30.11.2015

CENA: 
�7�900�PLN�2�290�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 900 PLN 2 290 USD x kurs sprzedaży Pe-
kao SA płatne na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Ho Chi Minh (Sajgon); 

Ho Chi Minh - Danang; Hue - Hanoi - Luang 
Phrabang; Vientiane - Pakse; Pakse - Warszawa

-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami; 4**** łodzi w Zatoce Ha Long 
2-osobowe kajuty; podczas rejsu ekskluzywna 
łodzią Wat Phu, 2-osobowe kabiny, 2 noclegi 
w pociągu - przedziały 4-osobowe

-  posiłki: śniadania na całej trasie, FB w dniach: 
9,10,17,18 i obiad lub kolacja w dniach: 2, 3,5,8,19

-  transport na całej trasie: mikrobus, łódź, samo-
lot, pociąg

-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego 

na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe i wiza do Wietnamu i Laosu: 

100 USD
-  napiwki: 100 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 750 USD
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Ho	chi	Minh	przez	jeden	z portów	tranzytowych.	

D�zień�2.	 Przylot	 do	Sajgonu,	 transfer	 do	 hotelu,	 za-
kwaterowanie	(w	zależności	od	możliwości	wczesne-
go	check	 -	 in).	Wizyta	w  	Pałacu	Ponownego	Zjed-
noczenia,	katedrze	Notre	Dame	 i w budynku	Poczty	
Głównej.	Lunch	w lokalnej	restauracji,	jako	zapowiedź	
smaków	 kulinarnych,	 które	 będą	 towarzyszyć	 nam	
przez	czas	pobytu	w Indochinach.	Po	lunchu	spacer	
po	najbardziej	prestiżowych	ulicach	Sajgonu	między	
innymi	Dong	Khoi,	przy	której	położony	jest	stary	ra-
tusz,	gmach	opery	i słynny	hotel	D	Villle.	Późnym	po-
południem	powrót	 do	 hotelu	 na	 krótki	wypoczynek,	
dla	ambitnych	możliwość	odwiedzenia	jednego	z naj-
większych	bazarów	w Sajgonie	-	marketu	Ben	Thanh.	
Wieczorem	kolacja	na	pokładzie	restauracji	pływają-
cej	po	rzece	Sai-Gon.	Nocleg.

D�zień�3.	Śniadanie.	Wyjazd	z Sajgonu	(Ho	Chi	Minh)	
do	Ben	Tre.	Po	drodze	rejs	rzeką	Mekong,	który	bę-
dziemy	wspominać	jeszcze	wiele	razy...	To	właśnie	tu,	
na	wąskich	 kanałach	 komunikacyjnych	 zarośniętych	
gęstą	roślinnością	nadbrzeżną,	znajduje	się	„pływają-
cy	targ”	przyciągający	miejscową	ludność.	Będziemy	
również	świadkami	wytwarzania	rękodzieł	z owoców	
kokosa	Dla	 chętnych	możliwość	 przejażdżki	wozem	
konnym	 dookoła	 wioski,	 aby	 podpatrzeć	 codzienne	
zajęcia	mieszkańców.	Wizyta	w ogrodzie	owocowym,	
czas	na	degustacje	herbaty	 z  lokalnym	miodem	 lub	
wina.	Lunch	na	wyspie.	Wieczorem	powrót	do	Ho	Chi	
Minh	na	nocleg.

D�zień�4.	Śniadanie.	Transfer	na	lotnisko	i przelot	z Ho	
Chi	 Minh	 do	 Danang.	 Przylot,	 zwiedzanie	 Muzeum	
Sztuki	Cham	po	czym	przejazd	do	Hoi	An.	Po	drodze	
przystanek	w Górach	Marmurowych.	Wizyta	w jaski-
niach	 gdzie	 w  czasie	 wojny	 ukrywali	 się	 partyzanci	
i  które	 są	 jednocześnie	miejscem	 kultu	 buddyjskie-
go.	Dalsza	jazda	do	Hoi	An	-	najpiękniejszego	miasta	
środkowego	 Wietnamu.	 Miasto	 -	 perełka,	 ocalone	
od	 wyburzenia	 przez	 naszego	 rodaka	 Kazimierza	
Kwiatkowskiego.	Przyjazd	w godz.	wczesno	-	popo-
łudniowych,	zakwaterowanie,	czas	na	lunch,	po	czym	
zwiedzanie	 centrum	miasta:	Most	 Japoński	 łączący	
dawną	 dzielnicę	 chińską	 z  dzielnicą	 japońską,	 Sala	
Zebrań	Phuoc	Kien	i pokryte	patyną	wieków	wielopo-
koleniowe	 domy.	 Po	 zapadnięciu	 zmroku	wieczorne	
podglądanie	magicznej	 atmosfery	miasta	w migotli-
wym	świetle	 lampionów.	Będzie	to	 jedno	z tych	nie-
zapomnianych	miejsc,	 które	 najbardziej	 utkwi	 swoją	
urodą,	czarem	i niepowtarzalnością	w naszej	pamięci.	

D�zień�5.	Po	śniadaniu	przejazd	do	Hue	-	byłej	stolicy	
Wietnamu.	Niezwykle	malownicza	droga	mandarynów	
wiodąca	 przez	 góry.	 Po	 drodze	 zwiedzanie	 dwóch	
grobowców	cesarzy:	Tu	Duca	 i Khai	Dina	B	-	budo-
wanych	na	wzór	grobowców	cesarzy	z dynastii	Ming,	
niektóre	z nich	bardziej	przypominają	letnie	rezyden-
cje	niż	miejsca	pochówku.	Przyjazd	do	Hue	w godz.	
popołudniowych.	Wycieczka	 łodziami	 po	 rzece	Per-

fumowej	do	stóp	najstarszej	pagody	Hue	Thien	Mu.	
Następnie	przejazd	do	Zakazanego	Miasta	i Cytadeli	
-mimo	ogromu	zniszczeń	zachowane	fragmenty	dają	
wyobrażenie	o niegdysiejszej	świetności	budowli.	Ko-
lacja	w iście	królewskim	stylu	przy	akompaniamencie	
muzyki	dworskiej.	Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień� 6.	 Transfer	 na	 lotnisko,  przelot	 z  Hue	 do	 Ha-
noi.	 Wizyta	 w Muzeum	 Etnograficznym,	 odwiedziny	
w  Świątyni	 Literatury	 miejscu,	 które	 było	 zarazem	
pierwszym	uniwersytetem	kraju.	Lunch.	Po	południu	
przejażdżka	rikszami	po	starym	mieście,	odkrywanie	
urokliwych	zaułków	cechowych	uliczek	i architektury	
domów	korytarzowych.	Świątynia	Ngoc	Son	i Jezioro	
Zwróconego	Miecza,	spacer	po	najstarszej	części	Ha-
noi,	czas	na	kolację,	powrót	do	hotelu,	nocleg.	

D�zień� 7.	 Czas	 na	 zwiedzanie	 najważniejszej	 pagody	
kraju	 a  zarazem	 jednej	 z  najstarszych	 Tran	 Quock	
położonej	nad	Jeziorem	Zachodnim.	Wizyta	w mau-
zoleum	Ho	Chi	Minha,	 plac	 Ba	 Din,	 na	 którym	wy-
głoszona	 została	 deklaracja	 niepodległości,	 pałac	
prezydencki	 będący	 onegdaj	 siedzibą	 gubernatora,	
stary	dom	Ho	Chi	Minha	-	dom	i ostatnie	miejsce	jego	
zamieszkani	-	dom	na	palach	oraz	Pagoda	na	Jednej	
Kolumnie.		Przejazd	w kierunku	zatoki	Ha	Long	(około	
4	godz.)	z krótkim	postojem	w mieście	Hai	Duong	po-
łączonym	z wizytą	w zakładzie	 rękodzieła	artystycz-
nego.	Po	dotarciu	do	zatoki	zaokrętowanie	na	statku.	
Rejs	po	zatoce,	z oddali	wynurzają	się	pierwsze	fanta-
styczne	formacje	skalne.	Lunch,	kolacja	na	pokładzie,	
nocleg.

D�zień�8.	Wizyta	w najpiękniejszej	a zarazem	najwięk-
szej	 jaskini	 w  zatoce	 -	 jaskini	 niespodzianek	 Sung	
Sot.	Zwiedzanie	 jaskini	 a następnie	dalszy	 rejs	mię-
dzy	 ostańcami	 skalnymi.	 Przesiadka	 na	 kajaki.	 Ob-
serwacja	 jednego	 z  najpiękniejszych	 krajobrazów	
świata	z pokładu	kajaka.	Opływanie	mikroskopijnych	
wysepek,	meandrowanie	w skomplikowanym	labiryn-
cie	skał,	odkrywanie	jaskiń,	sesja	zdjęciowa	na	wiele	
sposobów.	Kolacja	a po	niej	wieczorek	taneczny	lub…
nocne	łowienie	kalmarów.	Nocleg.																																								

D�zień� 9.	 Kolejny	 dzień	 przyrodniczo-krajoznawczej	
uczty.	Wyspa	Titowa,	punkt	widokowy,	kolejna	sesja	
zdjęciowa.	Rejs	powrotny,	koniec	krajoznawczej	uczty	
dla	oczu	w zatoce	Ha	Long,	za	 to	mała	pożegnalna	
uczta	dla	ciała	na	statku.	Przypłynięcie	około	południa	
do	portu,	 przesiadka	do	 autobusu.	Droga	powrotna	
do	Hanoi.	Zakwaterowanie	w hotelu.	Wieczorem	wizy-
ta	w teatrze,	nietypowym,	jedynym	w swoim	rodzaju,	
teatrze	kukiełek	na	wodzie.	Nocleg.

D�zień�10.	Poranny	przelot	z Hanoi	do	Vientian.	Zwie-
dzanie	stolicy	Laosu:	Wat	Sisaket,	Wat	Ho	Phrakeo	-	
najważniejsze	 świątynie	 -	 jedna	 z nich	była	onegdaj	
domem	 Szmaragdowego	 Buddy.	 Odwiedziny	 stupy	
Luang	-	symbolu	Laosu.	Wejście	na	Patuxai,	laotański	
łuk	 triumfalny	 pełniący	 funkcję	 punktu	widokowego.	
Zakwaterowanie	w hotelu,	 lunch,	 krótki	odpoczynek	
i popołudniowy	spacer	nad	Mekongiem,	obserwacja	

panoramy	przygranicznego	miasta	Tajlandii	na	drugim	
brzegu	rzeki.	Wizyta	na	lokalnym	targu,	czas	na	kola-
cję,	nocleg.

D�zień�11.	Rano	transfer	na	 lotnisko	 i wylot	z Vientia-
ne	do	Luang	Phrabang.	Miasta,	które	mogłoby	pre-
tendować	do	miana	jednego	z najbardziej	urokliwych	
miast	 świata.	 Przylot	 około	 południa,	 zakwaterowa-
nie	w hotelu,	czas	na	lunch.	Po	południu		zwiedzanie	
Luang	 Phrabang:	 Świątynia	 Vissunarad	 (Wisunalat),	
Świątynia	Wat	Mai	oraz	Wat	Aham.	Zachód	słońca,	
panorama	miasta	podziwiana	z perspektywy	Wzgó-
rza	Phoussy	 a później	 zejście	w dół	 na	 lokalny	 targ	
gdzie	grupy	etniczne	prezentują	swoje	wyroby.	Czas	
na	kolacje	i zakupy,	nocleg.		

D�zień� 12.	Wcześnie	 rano	 podglądanie	 procesji	mni-
chów	wędrujących	ulicami	Luang	Prabang.	Dla	chęt-
nych	możliwość	 obdzielenia	mnichów	 jałmużną,	 dla	
szczęściarzy	 spotkanie	 z  ostatnią	 księżniczką	 La-
osu…	Wizyta	na	porannym	targu	gdzie	serwowane	są	
różne	przysmaki	z grilla.	Powrót	do	hotelu	na	śniada-
nie.	Wyprawa	łodzią	po	Mekongu	do	świętych	jaskiń	
Pak	Ou	gromadzących	 tysiące	 statuetek	Buddy.	Po	
drodze	stop	w wiosce	whisky	-	możliwość	degustacji.	
Czas	wolny	na	 lunch	koniecznie	z sałatką	z kwiatów	
lotosu.	Po	południu	wizyta	w Świątyni	Santi	Chedi	na	
obrzeżach	miasta	 i  wiosce	 tkaczy.	Wieczorem	 czas	
na	 korzystanie	 z  licznych	 uroków	 Luang	 Phrabang.	
Nocleg.

D�zień� 13.	 Śniadanie.	 Wizyta	 w  Pałacu	 Królewskim.	
Przejazd	 nad	 wodospad	 Khouang	 Si,	 kąpiel	 w  kry-
stalicznie	 czystej	 wodzie,	 czas	 na	 lunch	 w  pięknej	
scenerii	parku	krajobrazowego.	W drodze	powrotnej	
zwiedzanie	 okolicznych	 wiosek	 Hmongów	 i  innych	
grup	etnicznych.	Powrót	do	miasta,	oddanie	się	przy-
jemności	spacerów	po	zaułkach,	dla	zakupoholików	
-	niezliczone	galerie,	dla	smakoszy	ciąg	dalszy	odkry-
wania	niespodzianek	kuchni	laotańskiej.	Nocleg	w Lu-
ang	Phrabang.

D�zień�14.	Po	śniadaniu	 transfer	na	 lotnisko	w Luang	
Phrabang.	Wylot	do	Warszawy	przez	dwa	porty	tran-
zytowe.

Dzień� 15.� Przylot	 do	 europejskiego	 portu	 tranzyto-
wego,	przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie.	

WIETNAM - LAOS 

TERMINY:
20.01 - 03.02.15
11.02 - 25.02.15

24.03 - 07.04.15
18.11 - 02.12.15

CENA: 
7�300�PLN�+�1�430�USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 7 300 PLN + 1 430 USD x kurs sprzedaży 
PKO S.A. płatne na 35 dni przed imprezą (minus 
I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Ho Chi Minh - Da-

nang, Hue - Hanoi - Vientiane - Luang Phrabang 
- Warszawa

-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami

-  śniadania na całej trasie, dodatkowo dzień 2, 5 - 
kolacja, dzień 3 - obiad; podczas rejsu po Zatoce 
Halong - 3 posiłki dziennie

-  wizy
-  transport na całej trasie: mikrobus, łódź, samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opieka pilota - przewodnika polskojęzycznego
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  bilety wstępu i opłaty lotniskowe: 190 USD
-  napiwki: 50 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 400 USD

Ho Chi Minh (Sajgon) - Danang - Hue - Halong - Hanoi - Vientiane - Luang Phrabang
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D�zień�1.	Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Hanoi	przez	europejski	port	tranzytowy.	

D�zień�2.	Hanoi	Przylot	do	Hanoi.	Transfer	do	hotelu,	
zakwaterowanie.	Po	krótkim	odpoczynku	 spacer	po	
Hanoi,	 jeśli	 czas	 pozwoli	 zwiedzanie	 Świątyni	 Ngoc	
Son	na	Jeziorze	Zwróconego	Miecza.	Kolacja	i nocleg	
w Hanoi.

D�zień�3.	Hanoi	-	Ninh	Binh	-	Tam	Coc,	50	km	rowerem	
Wczesne	 śniadanie,	 a  następnie	 o  godz.	 7.30	 spo-
tkanie	w holu	hotelowym	z przewodnikiem.	Transfer	
poza	granice	miasta	do	Phu	Ly	(ok.	1.30	h),	skąd	po	
przygotowaniu	sprzętu,	rozpoczyna	się	trasa	wypra-
wy	 rowerowej.	 Jazda	 asfaltową	 drogą	 przez	 liczne,	
położone	w Delcie	Rzeki	Czerwonej,	wioski	 charak-
terystyczne	 dla	 tego	 regionu.	 Podziwianie	 scenerii	
rozległych	pól	 ryżowych	 i wsi	usytuowanych	wzdłuż	
rzeki	Day.	Po	drodze	do	Ninh	Binh	wycieczka	do	kom-
pleksu	świątyń	Pachnącej	Pagody	 jednego	z najcie-
kawszych	i najładniejszych	widokowo	miejsc	w Wiet-
namie.	 Kompleks	 30	 świątyń	 Pachnącej	 Pagody	
położony	 jest	w malowniczych	Górach	Pachnących.	
Krótka	przeprawa	łódką	a następnie	zwiedzanie	świą-
tyni	Thien	Tru	(Pagody	Niebiańskiej	Kuchni).	Stamtąd	
spacer	lub	alternatywnie	wjazd	kolejką	gondolową	do	
świątyni	Huong	Tich	i zwiedzanie	„Najpiękniejszej	ja-
skini	pod	południowym	niebem”,	jak	głosi	napis	przed	
świątynią,	 która	 jest	w  jaskini.	W  czasie	 zwiedzania	
piknik	lunch	alternatywnie	lunch	w lokalnej	restauracji	
a następnie	krótki	rejs	do	miasta	Tan	Lap	skąd	grupa	
uda	się	na	nocleg	do	Ninh	Binh..	

D�zień�4.	Tam	Coc	-	Hoa	Lu	-	Cuc	Phuong,	50-60	km	
rowerem	Śniadanie.	Rozpoczęcie	dnia	od	spokojnego	
rejsu	lokalnym	sampanem	(niewielką	łodzią	wiosłową)	
po	rzece	Ngo	Dong.	Podziwianie	licznych	krasowych	
jaskiń	i odkrywanie	malowniczego	Tam	Coc	zwanego	
też	„zatoką	Ha	Long	na	lądzie”,	gdzie	olbrzymie	skały	
wyrastają	spośród	okolicznych	pól.	Powrót	do	hotelu	
i wymeldowanie.	Przesiadka	na	rowery	i przejazd	krę-
tymi	górskimi	szlakami	do	Hoa	Lu.	Czas	na	odpoczy-
nek	i zwiedzanie	starożytnego	miasta	Hoa	Lu,	w któ-
rym	znajdują	się	niezwykłe	pozostałości	po	świątyni	
króla	Dinh.	Po	lunchu	kontynuacja	podróży	do	Parku	
Narodowego	w Cuc	Phuong.	Wizyta	w Centrum	Rato-
wania	Zagrożonych	Naczelnych,	a następnie	zakwa-
terowanie	w kwaterach	prywatnych	w parku.	Nocleg.

D�zień�5.	Cuc	Phoung	 -	Hin	Village,	70-80	km	 rowe-
rem	Po	śniadaniu,	 rozpoczęcie	 jazdy	z Cuc	Phuong	
do	miejscowości	Hin.	 Przejazd	 falistą	 drogą	 prowa-
dząca	 przez	 plantacje	 ananasów	 i  pola	 ryżowe.	 Po	
drodze	przerwa	na	lunch.	Kontynuacja	wyprawy	przez	
most	La	Han,	skąd	rozpocznie	się	wybudowany	przez	
Francuzów	ponad	100	lat	temu	piaszczysto	-	gliniasty	
szlak	dla	jeepów.	Około	16	km	przejazd	do	położone-
go	u podnóża	wapiennych	wzgórz	-	miasteczka	Hin.	
Czas	wolny	na	odsypianie	 lub	dla	najbardziej	 zacię-
tych	-	rowerowe	lub	piesze	eksplorowanie	regionu	we	
własnym	zakresie…	Nocleg	w miejscowości	zamiesz-
kiwanej	przez	mniejszość	Thai.

D�zień�6.	Hin	Village	-	Buoc	Villige,	55-60	km	rowerem	
Po	śniadaniu	przejazd	wyboistą	drogą	przez	rezerwat	
w kierunku	miejscowości	Buoc.	Droga	prowadzi	przez	
pofałdowany,	często	żwirowy	 teren,	ale	z  łagodnymi	
i niezbyt	długimi	wzniesieniami,	dzięki	czemu	odcinek	
ten	 jest	przyjemny	 i  łatwy	do	pokonania.	Po	drodze	
wypoczynek	w miejscowości	Hang	a następnie	kon-
tynuacja	 podróży	 do	Mai	Chau.	 Po	 pokonaniu	 oko-
ło	 50	 -	 kilometrowego	 odcinka,	 wjazd	 na	 asfaltową	
drogę	H15A,	stanowiącą	dawny	szlak	dostawczy	do	
miasta	 Ho	 Chi	 Minh.	 Pozbawiona	 praktycznie	 cał-
kowitego	ruchu	na	tym	odcinku	droga	biegnie	przez	
malownicze	krajobrazy	wzdłuż	rzeki	Ma.	Zakończenie	
podróży	w Buoc	Village.	Kolacja	i nocleg	w prywatnej	
kwaterze.

D�zień�7.	Buoc	Village	-	Mai	Chau,	30	-	35	km	rowerem	
W tym	dniu	pokonanie	trasy	rowerowej	będzie	wyma-
gało	od	uczestników	większego	„hartu	ducha	i kondy-
cji	fizycznej”,	ale	za	to	obfitować	będzie	w „zwalające	
z nóg	widoki”	 i  liczne	przystanki	by	te	widoki	podzi-
wiać…	Przez	pierwsze	7	km	trasa	prowadzić	będzie	
przez	stosunkowo	łatwy,	falisty	teren	by	następnie	za-
cząć	piąć	się	w górę,	skąd	roztaczać	się	będzie	widok	
na	doliny.	Postój	na	dłuższy	odpoczynek	w miejsco-
wości	Tai.	Na	koniec	-	sama	przyjemność	-	jedenasto-
kilometrowy	zjazd	i dojazd	do	celu	dzisiejszej	podróży	
-	do	Mai	Chau,	gdzie	zatrzymamy	się	na	nocleg.

D�zień�8.	Mai	Chau	-	Son	La	Po	śniadaniu	około	5-cio	
godzinny	przejazd	samochodem	w kierunku	Son	La.	
Po	drodze	postój	przy	 równinie	Moc	Chau.	Czas	na	
filiżankę	herbaty	oraz	spacer	po	zielonych	polach	her-
bacianych.	Kontynuacja	podróży	z przerwą	na	zwie-
dzanie	jaskini	Tham	Tet	Toong.	Dojazd	do	Son	La,	za-
kwaterowanie	w 	hotelu.	Jeśli	czas	pozwoli	zwiedzanie	
dawnego	więzienia	 francuskiego	 i muzeum.	 Kolacja	
i nocleg	w Son	La.

D�zień�9.	Son	La	-	Dien	Bien	Po	śniadaniu	długi	prze-
jazd	przez	dość	trudny,	mało	uczęszczany,	ale	za	to	

krajobrazowo	urokliwy	region	do	Dien	Bien.	Po	drodze	
obiad	oraz	wizyta	na	barwnym	bazarze	Thuan	Chau.	
Kontynuowanie	przejazdu	do	Dien	Bien.	Po	przyjeź-
dzie	zakwaterowanie	i nocleg.

D�zień� 10.	 Dien	 Bien	 -	 Lai	 Chau	 Po	 śniadaniu	 zwie-
dzanie	miejscowości	Dien	Bien	Phu,	w której	w 1954	
roku	wojska	wietnamskie	pokonały	Francuzów	 i  tym	
samym	zakończyły	okres	francuskiej	kolonizacji	w In-
dochinach.	 Oprócz	 kwater	 wojskowych	 i  muzeum,	
podziwiać	 tu	można	górskie	widoki	 oraz	 podglądać	
codzienne	 życie	 mniejszości	 narodowych.	 Dalszy	
przejazd	po	mało	uczęszczanych	drogach	aż	do	Lai	
Chau.	Przyjazd	popołudniem	i możliwość	spaceru	po	
wioskach	mniejszości.	Kolacja	i nocleg	w Lai	Chau.

D�zień�11.	Lai	Chau	-	Sapa	Po	śniadaniu	dalszy	prze-
jazd	 po	 mało	 uczęszczanych	 trasach	 w  kierunku	
Sapa.	 Po	 drodze	 postoje	 w  najbardziej	 urokliwych	
miejscach,	czas	na	robienie	zdjęć.	Po	przyjeździe	dla	
chętnych	spacery	po	okolicy	a na	zakończenie	dnia	
kolacja	w lokalnej	restauracji	i nocleg	w Sapa.

D�zień�12.	Lao	Chai	-	Ta	Van	Po	śniadaniu	przejazd	do	
doliny	Muong	Hoa.	Stąd	rozpocznie	się	około	2	-	go-
dzinny	trekking	doliną	z wioski	Lao	Chai	do	Ta	Van	za-
mieszkiwanej	przez	mniejszości	Rai,	wizyta	w koście-
le	katolickim.	Następnie	spacer	w okolice	góry	Ham	
Rong.	Po	południu	czas	wolny.	Nocleg	w Sapa

D�zień�13.	 Sapa	 -	Binh	Lu,	 46	 km	 rowerem	Po	 śnia-
daniu	 wycieczka	 do	 Srebrnych	Wodospadów,	 skąd	
rozpocznie	się	wjazd	rowerami	na	najwyżej	położony	
odcinek	 drogi	 (ok.	 15	 km)	 zwany	Bramą	Nieba.	 Po-
dziwianie	zapierających	dech	w piersi	widoków	oraz	
delektowanie	 się	 rześkim	 powietrzem.	 Kontynuacja	
podróży	w dół	zbocza	do	wioski	Binh	Lu	(ok.	35	km).	
Czas	na	obiad.	Wizyta	na	 lokalnym	targu	oraz	moż-
liwość	dalszej	godzinnej	przejażdżki	rowerowej	i pie-
szej	do	odosobnionej	wioski	będącej	enklawą	mniej-
szości	Dao.	Powrót	dżipami	do	Sapa	na	nocleg.

D�zień�14.�Lao	Cai	-	Hanoi	Od	rana	wizyta	na	lokalnym	
bazarze	Can	Cau,	gdzie	podziwiać	będzie	można	buj-
ną	kolorystykę,	spotkać	mniejszości.	Następnie	krótki	
rejs	łodzią	po	rzece	Chay.	Popołudniowy	przejazd	do	
Lao	Cai.	Transfer	na	dworzec	kolejowy.	Nocny	prze-
jazd	pociągiem	do	Hanoi.

D�zień� 15.	 Przyjazd	 do	 Hanoi	 wczesnym	 rankiem.	
Transfer	do	hotelu	na	śniadanie	i szybki	prysznic	przed	
podróżą.	Dalsze	zwiedzanie	Hanoi:	Świątynia	Litera-
tury,	Muzeum	Etnologiczne,	czas	na	zakup	pamiątek.	
Po	południu	transfer	na	lotnisko	i wylot	do	Europy.

D�zień�16.	 Przylot	 do	portu	 tranzytowego	w Europie.	
Przesiadka	na	samolot	lecący	do	Warszawy.	Lądowa-
nie	na	lotnisku	Chopina.	Zakończenie	imprezy.

WIETNAM - wyprawa rowerowa

Hanoi - Ninh Binh - Tam Coc - Hoa Lu - Park Narodowy Cuc Phuong - Hin - Buoc - Mai 
Chau - Hanoi

TERMINY:
15.03 - 30.03.2015 11.10 - 26.10.2015
CENA: 
6�700�PLN�+�1�450�USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 700 PLN + 1 450 USD x kurs sprzedaży 
Pekao SA na 35 dni przed terminem wyjazdu 
(minus I rata)

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Hanoi - Warszawa
-  zakwaterowanie: hotele 3*** w Hanoi, Bien Dien, 

Sapa - pokoje 2-osobowe; kwatery prywatne na 
trasie przejazdu, pokoje wieloosobowe, spanie 
na materacach, sanitariaty w osobnym budynku, 
często z zimną wodą 

-  wyżywienie: śniadania na całej trasie, FB (3 posił-
ki) w dniach 3-7, 9-11; dzień 2 - kolacja, HB dzień 
8,12, dodatkowo podczas części rowerowej 2 
butelki wody/dzień

-  transport na całej trasie: samolot, autobus, łódź, 
rowery, pociąg

-  bilety wstępu
-  przewodnicy lokalni
-  opieka polskojęzycznego pilota na całej trasie
-  wizy
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  napiwki: ok. 120 USD
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D�zień�1.�Zbiórka	na	lotnisku	Okęcie	w Warszawie.	Wy-
lot	do	Hanoi	przez	 jeden	z europejskich	portów	 lot-
niczych.

D�zień�2.�Przylot	do	stolicy	Wietnamu	Hanoi,	 transfer	
do	hotelu,	zakwaterowanie	(w	zależności	od	możliwo-
ści	 wczesnego	 check-in)	 Zwiedzanie	 najważniejszej	
pagody	 kraju	 a  zarazem	 jednej	 z  najstarszych	 Tran	
Quock	 położonej	 nad	 Jeziorem	 Zachodnim.	 Wizyta	
w mauzoleum	Ho	Chi	Minha,	plac	Ba	Din	na	którym	
wygłoszona	została	deklaracja	niepodległości,	Pałac	
Prezydencki	 będący	 onegdaj	 siedzibą	 gubernatora,	
stary	dom	Ho	Chi	Minha	 i ostatnie	miejsce	 jego	za-
mieszkania	-	dom	na	palach	oraz	Pagoda	Na	Jednej	
Kolumnie.	Powrót	do	hotelu,	wypoczynek.	Wieczorem	
wizyta	w teatrze,	nietypowym,	jedynym	w swoim	ro-
dzaju,	teatrze	kukiełek	na	wodzie.

D�zień�3.	Po	śniadaniu	dalsze	zwiedzanie	stolicy.	Od-
wiedziny	w Świątyni	 Literatury	 -	miejscu,	 które	 było	
zarazem	 pierwszym	 uniwersytetem	 kraju,	 spacer	
w  okolicach	 Jeziora	 Zwróconego	Miecza,	 świątynia	
Ngoc	Son,	żółwia	wieża.	Czas	na	lunch.	Po	południu	
przejażdżka	 rikszami	po	starym	mieście	odkrywanie	
urokliwych	zaułków	cechowych	uliczek	i architektury	
domów	korytarzowych.		Spacer	po	najstarszej	części	
Hanoi,	czas	na	kolację.	Wieczorem	transfer	na	dwo-
rzec	kolejowy	i przejazd	do	Lao	Cai.	Nocleg	w pocią-
gu	w przedziałach	4-osobowych-z	klimatyzacją	oraz	
miękkim	łóżkiem.	

D�zień�4.�Przyjazd	do	Lao	Cai	 (około	godziny	06:00).	
Transfer	 do	 hotelu	 tranzytowego,	 czas	 na	 prysznic	
i śniadanie.	Przejazd	do	Sapa,	najlepszego	północno	
wietnamskiego	 uzdrowiska,	 charakteryzującego	 się	
całorocznym	 chłodnym	 klimatem,	 zamieszkiwanego	
przez	najróżniejsze	grupy	etniczne.	Wizyta	na	moście	
Cau	May	oraz	podziwianie	Srebrnych	Wodospadów.	
Trekking	 do	wioski	 Ta	 Phin	 będącej	 enklawą	mniej-
szości	etnicznych	H’Mong	oraz	Dao.	Zakwaterowanie	
w hotelu,	a następnie	wieczorna	wizyta	na	targu,	gdzie	
tradycyjne	 stroje	 kobiet	 z  54	 grup	 etnicznych	 prze-
ważnie	 budzą	 niekłamany	 zachwyt	 swoją	 kolorysty-
ką,	oryginalnym	krojem	oraz	bogactwem	warstw.	To	
z nich	czerpali	inspirację	najwięksi	światowi	kreatorzy	
mody.	Czas	na	kolację,	nocleg.

D�zień�5.	Śniadanie.	Trekking	do	wioski	Tavan	zamiesz-
kiwanej	 przez	 mniejszości	 etniczne	 Rai.	 Po	 drodze	
lunch	w formie	pikniku.	Następnie	trekking	u podnóża	
góry	 Ham	 Rong.	 Podziwianie	 widoków	 oraz	 delek-
towanie	się	rześkim,	czystym	powietrzem.	Widok	na	
najwyższą	górę	Wietnamu	Phan	Si	Pan	w południowo	
zachodniej	 części	 regionu	 Sapa.	 Po	 południu	 prze-
jazd	do	Lao	Cai,	hotel	tranzytowy,	kolacja	a następnie	
transfer	na	dworzec	kolejowy,	nocny	przejazd	pocią-
giem	do	Hanoi,	miejsca	sypialne	-	kuszetki.

D�zień�6.	 Po	przyjeździe	do	Hanoi	 transfer	 nad	 słyn-

ną	i znaną	ze	swej	urody	-	Zatokę	Ha	Long	(	około	4	
godz).	z krótkim	postojem	w mieście	Hai	Dong	połą-
czonym	z wizytą	w zakładzie	rękodzieła	artystyczne-
go.	Po	dotarciu	do	zatoki	następuje	zaokrętowanie	na	
statku.	Rejs	po	zatoce,	z oddali	wynurzają	się	pierw-
sze	 fantastyczne	 formacje	skalne.	Lunch,	kolacja	na	
pokładzie,	nocleg.	

D�zień�7.	Wizyta	w najpiękniejszej	a zarazem	najwięk-
szej	 jaskini	 w  zatoce	 -	 jaskini	 niespodzianek	 Sung	
Sot.	Zwiedzanie	jaskini	a następnie	dalszy	rejs	między	
ostańcami	skalnymi.	Przesiadka	na	kajaki.	Obserwa-
cja	 jednego	 z  najpiękniejszych	 krajobrazów	 świata	
z pokładu	kajaka.	Opływanie	mikroskopijnych	wyse-
pek,	 meandrowanie	 w  skomplikowanym	 labiryncie	
skał,	sesja	zdjęciowa	na	wiele	sposobów.	Kolacja	a po	
niej	wieczorek	 taneczny	 lub…nocne	 łowienie	kalma-
rów.	Nocleg.

D�zień�8.�Kolejny	 dzień	przyrodniczo	 -	 krajoznawczej	
uczty.	Wyspa	Titowa,	punkt	widokowy,	kolejna	sesja	
zdjęciowa.	Rejs	powrotny,	koniec	krajoznawczej	uczty	
dla	 oczu	w  zatoce	Ha	 Long	 za	 to	mała	 pożegnalna	
uczta	 dla	 ciała	 na	 statku.	 Przesiadka	 do	 autobusu.	
Transfer	na	lotnisko	(4	godz.)	i przelot	do	Hue.	Zakwa-
terowanie	w hotelu,	czas	na	kolację,	nocleg.

D�zień�9.�Przed	południem	wizyta	w dwóch	grobow-
cach	cesarzy	z dynastii	Nguyen:	Tu	Duca	i Khai	Dina	
-	budowanych	na	wzór	grobowców	cesarzy	z dyna-
stii	Ming,	niektóre	z nich	bardziej	przypominają	letnie	
rezydencje	niż	miejsca	pochówku.	Wycieczka	łodzia-
mi	po	rzece	Perfumowej	do	stóp	najstarszej	pagody	
Hue	Thien	Mu.	Czas	na	lunch.	Następnie	przejazd	do	
zakazanego	miasta	i cytadeli.	Kolacja	w iście	królew-
skim	stylu	przy	akompaniamencie	muzyki	dworskiej.	
Powrót	do	hotelu,	nocleg.

D�zień�10.�Po	śniadaniu	przejazd	do	Hoi	An.	Wiedzie	
tam	niezwykle	malownicza	droga	przez	góry	-	zwana	
drogą	mandarynów.	Cel	dnia	to:	najpiękniejsze	miasto	
środkowego	Wietnamu	-	miasto	perełka,	ocalone	od	
wyburzenia	przez	naszego	rodaka	Kazimierza	Kwiat-
kowskiego.	Zakwaterowanie	w hotelu,	czas	na	lunch,	
który	spożywamy	już	w scenerii	zabytkowego	Hoi	An.	
Zwiedzanie	 centrum	 miasta,	 naszą	 uwagę	 przycią-
ga	Most	 Japoński	 łączący	 dawną	 dzielnicę	 chińską	
z dzielnicą	japońską,	Sala	Zebrań	Phuoc	Kien	i pokry-
te	patyną	wieków	-	wielopokoleniowe	domy.	Wieczor-
ne	podglądanie	magicznej	atmosfery	miasta	w migo-
tliwym	świetle	lampionów,	czas	na	kolację,	nocleg.	

D�zień�11.�Po	śniadaniu	transfer	na	lotnisko	w Danang.	
Po	drodze	stop	w Górach	Marmurowych.	Wizyta	w ja-
skini	 gdzie	 w  czasie	 wojny	 ukrywali	 się	 partyzanci	
a która	od	wieków	jest	miejscem	kultu	buddyjskiego.	
Przelot	 do	 Ho	 Chi	 Minh,	 zakwaterowanie	 w  hotelu,	
czas	na	lunch.	Pałac	Ponownego	Zjednoczenia,	budy-
nek	Poczty	Głównej	oraz	Katedra	Notre	Dame.	Spacer	
po	najbardziej	prestiżowych	ulicach	Sajgonu	między	

innymi	Dong	Khoi,	przy	której	położony	jest	stary	ra-
tusz,	gmach	opery	 i słynny	hotel	D	Ville.	Wieczorem	
kolacja	na	pokładzie	 restauracji	pływającej	po	 rzece	
Sai	-	Gon.	Nocleg.

D�zień�12.	Śniadanie.	Wyjazd	z Sajgonu	(Ho	Chi	Minh)	
do	Ben	Tre.	Po	drodze	rejs	rzeką	Mekong,	który	bę-
dziemy	wspominać	jeszcze	wiele	razy...	To	właśnie	tu,	
na	wąskich	 kanałach	 komunikacyjnych	 zarośniętych	
gęstą	roślinnością	nadbrzeżną,	znajduje	się	„pływają-
cy	targ”	przyciągający	miejscową	ludność.	Będziemy	
również	świadkami	wytwarzania	rękodzieł	z owoców	
kokosa	Dla	 chętnych	możliwość	 przejażdżki	wozem	
konnym	 dookoła	 wioski,	 aby	 podpatrzeć	 codzienne	
zajęcia	mieszkańców.	Wizyta	w ogrodzie	owocowym,	
czas	na	degustacje	herbaty	 z  lokalnym	miodem	 lub	
wina.	Lunch	na	wyspie.	Wieczorem	powrót	do	Ho	Chi	
Minh	na	nocleg.

D�zień�13.	Śniadanie,	ostatnie	zakupy	na	największym	
markecie	Sajgonu	-	Ben	Thanh,	transfer	na	 lotnisko.	
Wylot	do	Europy.	

D�zień�14.�Przylot	do	europejskiego	portu	tranzytowe-
go,	przesiadka	na	samolot	do	Polski.	Lądowanie	na	
lotnisku	Okęcie.	

OPCJA DODATKOWA	 -	wypoczynek	 na	wyspie	Phu	
Quock,	dopłata	780	PLN	+	420	USD
D�zień�13.�Przelot	na	wyspę	Phu	Quock,	zakwaterowa-
nie	w hotelu.	

D�zień�14,�15.	Wypoczynek	na	wyspie,	możliwość	wy-
kupienia	wycieczek	połączonych	ze	snorklingiem.

D�zień�16.�Popołudniowy	powrót	do	Sajgonu,	ostatnie	
szaleństwo	zakupowe	i ostatni	nocleg	w Wietnamie.

D�zień�17.	Wylot	do	Europy	przez	jeden	z portów	tran-
zytowych.

D�zień�18.	 Przylot	 do	Europy,	 przesiadka	na	 samolot	
lecący	do	Warszawy.	Lądowanie	na	lotnisku	Okęcie.

UWAGA:	 przy	 liczbie	 chętnych	mniejszej	 niż	 5	 osób,	
opcja	„Phu	Quock”	realizowana	będzie	bez	udziału	pi-
lota!	

WIETNAM - PÓŁNOC - POŁUDNIE + opcja wyspa Phu Quock

TERMINY:
20.04 - 03.05/07.05.2015
11.10 - 24.10/28.05.2015
08.11 - 21.11/25.11.2015
20.12 - 02.01/06.01.2016*
*sezon świąteczno-sylwestrowy: dopłata 970 PLN + 
150 USD

CENA: 
6�300�PLN�+�1�110�USD
I rata: 800 PLN płatna przy zapisie
II rata: 6 300 PLN płatne na 35 dni przed imprezą 
(minus I rata) 
III rata: 1 110 USD klient zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  bilety na trasie Warszawa - Hanoi; Hanoi - Hue; 

Da Nang- Ho Chi Minh; Can Tho - Phu Quock - 
Ho Chi Minh; Ho Chi Minh - Warszawa

-  zakwaterowanie w hotelach 3***, pokoje 2-oso-
bowe z łazienkami

-  posiłki: HB, za wyjątkiem dnia 2 - obiadokolacja, 
dnia 14-17 - śniadania, dzień 6-7 na łodzi w zato-
ce Ha Long - FB

-  transport na całej trasie: mikrobus, łódź, samolot
-  opłaty za przewodników lokalnych
-  opiekę pilota - przewodnika polskojęzycznego 

na całej trasie
-  ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 

3 000 EUR)

CENA NIE ZAWIERA:
-  opłaty lotniskowe i wiza do Wietnamu: 100 USD
-  napiwki: 60 USD
-  pozostałe posiłki (aranżuje pilot)
-  dopłata do pokoju jednoosobowego: 450 USD

Hanoi - Sapa - Ha Long - Hue - Hoian - Ho Chi Minh City (Sajgon) - Delta Mekongu - Can 
Tho + wyspa Phu Quock
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Warunki�uczestnictwa�w imprezie�turystycznej
organizowanej	przez	Logos	Travel	Marek	Śliwka-	spółka	jawna,	ul.	Mickiewicza	28,	60-836	Poznań

zAWARCie�UmOWY
Zawarcie	umowy	z Logos	Travel	Marek	Śliwka	-spólka	jawna	zwanym	dalej	OR-
GANIZATOREM	 następuje	 z  chwilą	 podpisania	 przez	 Klienta	 i  przedstawiciela	
ORGANIZATORA	umowy.	Za	osoby	niepełnoletnie	Umowę	podpisują	ich	przed-
stawiciele	ustawowi.

1.		Przy	 zawieraniu	 Umowy	ORGANIZATOR	 określa	 rodzaj	 dokumentów	 nie-
zbędnych	do	uczestnictwa	w imprezie	turystycznej	oraz	termin	ich	okazania	
lub	dostarczenia	ORGANIZATOROWI.	Brak	takich	dokumentów,	lub	nieter-
minowe	ich	złoże	nie	jest	równoznaczne	z rezygnacją	Klienta	z uczestnictwa	
w imprezie	turystycznej	z przyczyn	leżących	po	stronie	Klienta.

2.		O  wszelkich	 zmianach	 danych	 podanych	 w  umowie,	 Klient	 powinien	 nie-
zwłocznie	powiadomić	ORGANIZATORA.	ORGANIZATOR	nie	odpowiada	za	
niewykonanie	Umowy	z powodu	zmiany	danych,	o których	nie	został	powia-
domiony.

PłATNOŚĆ�KOSzTÓW/zmiANA�CeNY
3.		Klient	zobowiązuje	się	dokonać	wpłat	w ustalonych	przez	ORGANIZATORA	
terminach	i wysokościach.

4.		Cena	 ustalona	w  umowie	może	 być	 podwyższona,	 nie	 później	 niż	 21	 dni	
przed	datą	wyjazdu	na	imprezę	turystyczną,	 jeżeli	podwyższenie	ceny	jest	
uzasadnione	jedną	z następujących	okoliczności:
-	wzrostu	kosztów	transportu
-		wzrostu	opłat	urzędowych,	podatków	lub	opłat	należnych	za	takie	usługi,	
jak	lotniskowe,	załadunkowe	lub	przeładunkowe	w portach	morskich	i lot-
niczych

-wzrostu	kursu	walut
5.		Organizator	udokumentuje	wpływ	powyższych	okoliczności	na	podwyższe-
nie	ceny.

6.	W przypadku	wykupienia	przez	Klienta	 tylko	 jednego	miejsca	na	 imprezę	
turystyczną,	Klient	musi	liczyć	się	z koniecznością	dopłaty	do	pokoju	jednooso-
bowego	lub	zakwaterowania	go	z inną	osobą.

zmiANA�WARUNKÓW�UmOWY/ODWOłANie�imPRezY
7.		ORGANIZATOR	zastrzega	sobie	prawo	zmiany	istotnych	warunków	Umowy,	
z przyczyn	niezależnych	od	ORGANIZATORA,	z zastrzeżeniem	postanowień	
pkt.	4.	O każdej	zmianie	istotnych	warunków	umowy	(m.in.	termin,	miejsce	
pobytu,	 zakwaterowanie,	 wyżywienie,	 środek	 transportu)	 Klient	 zostanie	
niezwłocznie	powiadomiony	listem,	e-mailem	lub	faxem.
	a)	Klient	powinien	w terminie	5	dni	poinformować	ORGANIZATORA	czy:

1)	przyjmuje	proponowaną	zmianę
2)	odstępuje	od	umowy.

	b)		jeżeli	Klient	zrezygnuje	z imprezy	w ciągu	5	dni	od	zawiadomienia	-	otrzy-
muje	zwrot	całej	wniesionej	wpłaty	za	imprezę.

8.		W przypadku	rezygnacji	z  imprezy	Klient	może	wyrazić	zgodę	na	uczest-
nictwo	w imprezie	zastępczej	o podobnym	programie	i cenie	lub	w tańszej	
bądź	droższej	imprezie	za	zwrotem	lub	dopłatą	różnicy	w cenie.

9.		ORGANIZATOR	zastrzega	sobie	prawo	do	odwołania	imprezy	z przyczyn	od	
niego	niezależnych,	w szczególności	z powodu	decyzji	władz	państwowych,	
działania	siły	wyższej.	W takim	przypadku	Klient	otrzyma	zwrot	wniesionej	
opłaty	za	imprezę	turystyczną.	ORGANIZATOR	powiadomi	Klienta	o ewen-
tualnym	odwołaniu	imprezy	w ciągu	2	dni	od	zaistnienia	okoliczności	uza-
sadniających	odwołanie	imprezy	turystycznej.

10.		Jeżeli	Organizator	odwołuje	 imprezę	turystyczną	z przyczyn	niezależnych	
od	Klienta,	Klient	ma	prawo:
a)	 uczestniczyć	w  zaproponowanej	mu	 imprezie	 zastępczej	 o  podobnym	
programie	i cenie	lub	w tańszej	bądź	droższej	imprezie	za	zwrotem	lub	do-
płatą	różnicy	w cenie
b)	 albo	 życzyć	 sobie	 natychmiastowego	 zwrotu	 wszystkich	 wniesionych	
opłat.

11.		Klient	nie	może	dochodzić	odszkodowania	za	niewykonanie	umowy,	jeżeli	
odwołanie	 imprezy	turystycznej	nastąpiło	z powodu	zgłoszenia	się	mniej-
szej	liczby	uczestników	niż	określona	w umowie	a Organizator	powiadomił	
o tym	klienta	na	piśmie	w uzgodnionym	terminie	lub	z powodu	siły	wyższej.

RezYGNACJA�z UCzeSTNiCTWA�W imPRezie
12.		Organizator	zaleca	zawarcie	przez	Klienta	umowy	ubezpieczenia	od	rezy-

gnacji	z udziału	w imprezie.
13.		Rezygnacja	 z  imprezy	 turystycznej	 lub	 zmiana	 terminu	 przez	 uczestnika	

wymaga	złożenia	pisemnego	oświadczenia,	doręczonego	do	biura	Orga-
nizatora	w dzień	 roboczy.	Klient	 jest	obowiązany	zwrócić	Organizatorowi	
realne	koszty,	jakie	Organizator	poniósł	na	skutek	rezygnacji.	Koszty	rezy-
gnacji	będą	każdorazowo	wyliczane	indywidualnie	(nie	stosuje	się	obciążeń	
ryczałtowych)	i będą	równoważne	wszystkim	poniesionym	przez	Organiza-
tora	kosztom.

UWAGA! Uczestnik może opłacić dodatkowe ubezpieczenie od kosztów re-
zygnacji z udziału w imprezie z powodów wynikających z nagłych przyczyn 
losowych (np. choroba, wypadek, zgon) - dodatkowa opłata wynosi 2% ceny 
imprezy (suma ceny złotówkowej i walutowej - przelicznik - kurs sprzedaży 
waluty NBP). Ubezpieczający się od kosztów rezygnacji ma obowiązek za-
poznać się z warunkami tego ubezpieczenia w TU Europa S.A.

14.		Zgłoszenie	 rezygnacji	 z  imprezy	 przed	 jej	 rozpoczęciem,	 niezależnie	 od	
przyczyny,	powinno	nastąpić	na	piśmie.	Za	datę	 rezygnacji	przyjmuje	się	
dzień	otrzymania	przez	Organizatora	stosownego	oświadczenia.

15.		Jako	rezygnację	z udziału	w  imprezie	ze	strony	Klienta,	która	pociąga	za	
sobą	 obowiązek	 zwrotu	 przez	 Klienta	 Organizatorowi	 kosztów	 poniesio-
nych	przez	Organizatora	w związku	z rezygnacją	rozumie	się	także:
a)		odmowę	wydania	paszportu	lub	wizy,	brak	dokumentów	uprawniających	
przekroczenie	 granicy	 (paszport	 lub	 wiza,	 ewentualnie	 zaświadczenie	
o szczepieniu	itp.)

b)		niedotrzymanie	przez	uczestnika	określonych	w umowie	terminów	wpłat	
lub	niedostarczenie	dokumentów

c)	nieprzybycie	na	zbiórkę	(przy	wyjeździe	zbiorowym	środkiem	transportu)
d)		niezgłoszenie	 się	 w  miejscu	 realizacji	 świadczeń	 prowadzonych	 przez	

pilota/rezydenta	 lub	 innego	 przedstawiciela	 Organizatora	 wskazanego	
w programie	i voucherze

e)	rezygnację	z powodu	choroby	i innych	przypadków	losowych
f)	uniemożliwienie	przekroczenia	granicy	przez	służby	graniczne.

16.		Organizator	ma	prawo	obciążyć	Klienta	kosztami	poniesionymi	przez	Or-
ganizatora	na	skutek	rezygnacji	bez	względu	na	termin	zawarcia	umowy.

PRzeNieSieNie�UPRAWNień�i PRzeJĘCie�OBOWiĄzKÓW�KLieNTA
17.		Klient	może	przenieść	na	osobę	spełniającą	warunki	udziału	w imprezie	tury-

stycznej	wszystkie	przysługujące	mu	z tytułu	umowy	uprawnienia,	jeżeli	jed-
nocześnie	osoba	ta	przejmuje	wszystkie	wynikające	z tej	umowy	obowiązki.

18.		Przeniesienie	uprawnień	i przejęcie	obowiązków	jest	skuteczne	wobec	OR-
GANIZATORA,	jeżeli	Klient	zawiadomi	go	o tym	przed	rozpoczęciem	imprezy	
turystycznej	w terminie	do	40	dni	przed	datą	wyjazdu	na	imprezę	turystyczną.

19.		Za	 nieuiszczoną	 część	 ceny	 imprezy	 turystycznej	 oraz	 koszty	 poniesione	
przez	 ORGANIZATORA	 w  wyniku	 zmiany	 uczestnika	 imprezy	 turystycznej	
Klient	i osoba	przejmująca	jego	uprawnienia	odpowiadają	solidarnie.

WYKORzYSTANie�ŚWiADCzeń
20.		W przypadku	rezygnacji	przez	Uczestnika	z określonego	świadczenia	obję-

tego	programem	imprezy	(np.	zwiedzanie	muzeum)	ORGANIZATOR	poczyni	
starania	mające	na	celu	zwrot	Klientowi	kwoty	uiszczonej	z tego	tytułu.

21.		jeżeli	w czasie	trwania	imprezy	nie	zostanie	wykonana	przewidziana	w umo-
wie	usługa,	stanowiąca	istotną	część	programu	tej	imprezy,	ORGANIZATOR	
wykona	w ramach	tej	imprezy	odpowiednie	świadczeni	a zastępcze	bez	ob-
ciążania	Klienta	dodatkowymi	kosztami.

22.	W przypadku	późniejszego	przybycia	Klienta	na	miejsce	pobytu,	Organizator	
nie	gwarantuje	odpowiedniego	przedłużenia	pobytu	na	imprezie	turystycznej.
23	.		Nie	stanowi	nienależnego	wykonania	umowy	zmiana	kolejności	w programie	

imprezy.
ODPOWieDziALNOŚĆ�STRON

24.		Organizator	odpowiada	za	niewykonanie	lub	nienależyte	wykonanie	umowy,	
chyba	 że	niewykonanie	 lub	nienależyte	wykonanie	 jest	 spowodowane	wy-
łącznie:
1)	działaniem	lub	zaniechaniem	Klienta
2)		działaniem	lub	za	niechaniem	osób	trzecich,	nieuczestniczących	w wyko-
naniu	usług;	przewidzianych	w umowie,	 jeżeli	 tych	działań	 lub	zaniechań	
nie	można	było	przewidzieć	ani	uniknąć,	albo

3)	siłą	wyższą
25.		ORGANIZATOR	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 za	 szkody	 Klienta	 wynikłe	

z powodu	przedłużenia	się	podróży	do	miejsca	pobytu	i podróży	powrotnej,	
z przyczyn	niezależnych	od	ORGANIZATORA	(np.:	opóźnienia	na	przejściach	
granicznych,	złe	warunki	atmosferyczne,	nieprzewidziane	awarie	itp.).

26.		ORGANIZATOR	nie	odpowiada	za	wady	świadczeń,	o których	Klient	wiedział	
w chwili,	zawierania	Umowy.

27.		Klient	zobowiązany	jest	przestrzegać	przepisy	prawa	obowiązującego	w Pol-
sce	i na	terenie	krajów	pobytu	na	imprezie	turystycznej.	ORGANIZATOR	nie	
odpowiada	za	konsekwencje	wynikłe	z naruszenia	przez	Klienta	tych	prze-
pisów.

REKLAMACJE
28.		W przypadku	niewykonania	lub	nienależytego	wykonania	umowy	przez	Orga-

nizatora	Uczestnik	może	złożyć	reklamacje.
29.	Ewentualne	reklamacje	należy	niezwłocznie	zgłaszać	na	piśmie

a)	w trakcie	trwania	imprezy	turystycznej-pilotowi	wycieczki	lub	usługodaw-
cy	wskazanemu	na	voucherze	(skierowaniu),
b)		po	powrocie	z imprezy	turystycznej	-	bez	pośrednio	ORGANIZATOROWI	
nie	później	niż	w terminie	30	dni	od	zakończenia	imprezy	turystycznej.

30.		Reklamacja	powinna	zawierać	przedstawienie	okoliczności	faktycznych	uza-
sadniających	reklamację	oraz	żąda	nie	Klienta.

31.		ORGANIZATOR	ma	obowiązek	rozpatrzenia/udzielenia	odpowiedzi	na	rekla-
mację	w ciągu	30	dni	od	dnia	jej	otrzymania.

32.		ORGANIZATOR	 nie	 jest	 związany	 uznaniem	 roszczenia	 przez	 pilota	 wy-
cieczki.

POSTANOWieNiA�KOńCOWe
33.		Jeżeli	Umowa	w sposób	odmienny	od	niniejszych	Warunków umowy uczest-

nictwa	reguluje	poszczególne	kwestie	-	stosuje	się	postanowienia	Umowy.

Wszelkie	wpłaty	i przelewy	bez	pośredni	o na	konto	Logos	Travel	Marek	Śliwka	-	spółka	jawna	prosimy	ki	erować	na	konto:
PeKAO�S.A.�iV/O�POzNAń�62�1240�3220�1111�0000�3528�9300


