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D ZIEŃ 1. Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w 
godzinach popołudniowych. Wylot z Warszawy do 
Jakarty w Indonezji przez jeden z europejskich portów 
lotniczych.

D ZIEŃ 2. Przylot do Jakarty w godzinach wieczornych. 
Kolacja na lotnisku w Jakarcie a następnie nocny prze-
lot do Sentani koło Jayapury w Irian Jaya, indonezyj-
skiej części Papui Nowej Gwinei.

D ZIEŃ 3. Wcześnie rano lądowanie w Jayapurze - sto-
licy Papui Zachodniej i jedynym dużym mieście po in-
donezyjskiej stronie wyspy. Przesiadka na kolejny sa-
molot do Wameny. Około godzinny przelot do Doliny 
Baliem jest atrakcją samą w sobie - z okien samolotu 
rozpościera się niezapomniany widok na dziki interior 

wyspy gęste połacie lasu deszczowego, serpentyny 
potężnych rzek, wzgórza i poszarpane wierzchołki gór 
oraz nieliczne ślady ludzkiej obecności w bezkresnym 
oceanie dżungli. Lądowanie w Wamenie. Już pierwsze 
chwile w tym gwałtownie rozwijającym się miastecz-
ku, będącym ostatnim bastionem cywilizacji w regio-
nie, robią niesamowite wrażenie. Zakwaterowanie w 
hotelu, spotkanie z lokalnym przewodnikiem i odebra-
nie niezbędnych pozwoleń na podróż w głąb wyspy. 
Po lunchu krótka wyprawa na wiszący most Pugima 
oraz wizyta na lokalnym targu w celu zakupienia za-
pasów niezbędnych do wyprawy. Powrót do hotelu, 
kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 4. Śniadanie w hotelu. Przejazd do Sogokmo, 
gdzie zaczyna się trekking, spotkanie z tragarzami, 
kucharzem. Około pięciogodzinny przemarsz przez 
przepiękne, pagórkowate tereny do Hitugi, po dro-
dze widok na liczne pola słodkich ziemniaków, gdzie 
zobaczyć można członków plemienia Dani w auten-
tycznych strojach podczas codziennej pracy. Dotarcie 
do Hitugi, zakwaterowanie w domu szefa wioski. W 
trakcie gdy kucharz, z pomocą miejscowych kobiet 
zajmie się przygotowywaniem lunchu - czas wolny 
do wykorzystania na zaprzyjaźnienie się z gospoda-
rzami, robienie zdjęć, podglądanie ich codziennego 
życia. Wieczorem kolacja i nocleg w chacie Dani lub 
pod namiotami.

D ZIEŃ 5. Wczesna pobudka (w wioskach dzieciaki nie 
dają pospać długo, a ich uśmiechnięte, wpatrujące się 
w nas twarze będą zazwyczaj pierwszym widokiem 
po przebudzeniu), śniadanie i poranna toaleta nad 
brzegiem rzeki. Około 1,5 - 2 godzin marszu w dół do 
rzeki Mugi, gdzie znajduje się most linowy i niewielki 
wodospad. Dalsze 30 minut trekkingu do wioski Sy-
okosimo, gdzie grupa spędzi noc. Zakwaterowanie w 
namiotach lub lokalnych chatach. Lunch. Krótka wy-
prawa do innych osad Dani położonych w wyższych 
partiach gór. Późnym wieczorem powrót do Syokosi-
mo, kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 6. Dzisiejsza trasa wiedzie w górę i w dół coraz 
bardziej stromych pagórków porośniętych gęstym, 
deszczowym lasem. Po dwóch godzinach marszu gru-
pa powinna dotrzeć do wioski Userem. Dalej kolejne 
pół godziny przez pola upraw należące do Dani, aż do 
wiszącego mostu nad rzeką Baliem. Lunch. Po prze-
rwie około dwugodzinny trekking do wioski Kilise. 
Zakwaterowanie w namiotach lub lokalnych chatach. 
Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu kontynuacja trekkingu południo-
wą częścią Doliny Baliem. Około 2-godzinny marsz 
do wioski Kurima jednej z ostatnich wiosek w bezpo-
średniej okolicy Wameny, która wciąż pozostaje nie-
naruszona przez cywilizację, a jej mieszkańcy słyną 

z życzliwości i cierpliwości wobec swoich gości. W 
okolicy Kurimy podziwiać można prymitywny system 
agrikulturalny, wymyślony przez Dani setki lat temu, 
ale stosowany do dziś w praktycznie niezmienionej 
formie. Około południa przejazd samochodem z po-
wrotem do Wameny. Zakwaterowanie w hotelu w Ba-
liem. Lunch w lokalnej restauracji. Po posiłku wypra-
wa do wioski Jiwika oraz Anemoigi, gdzie mieszkańcy 
przechowują słynną już mumię swojego przodka, o 
której mówią, że ma 250 lat. Powrót do Wameny na 
kolację. Nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 8. Po śniadaniu około godzinny przejazd do Ilu-
eraima, gdzie będzie można zobaczyć prymitywne 
solanki, w których sól uzyskuje się poprzez moczenie 
bananowców w słonej wodzie, suszenie i późniejsze 
wykruszanie soli w domu. Wizyta w wiosce Anemoigi, 
gdzie grupa będzie świadkiem zainscenizowanej bitwy 
Dani oraz tańców wojennych. Powrót do Wameny, ko-
lacja i nocleg w hotelu.

D ZIEŃ 9. Po śniadaniu przejazd na lotnisko i przelot do 
Jayapury. Wyprawa łodziami plemion zamieszkują-
cych jezioro Sentani, później, o ile będzie to możli-
we, wizyta w ciekawym muzeum antropologicznym w 
Jayapurze. Zakwaterowanie hotelu. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 10. Po wczesnym śniadaniu przejazd na lotnisko 
i wylot do Makassaru. Lądowanie na lotnisku Hasa-
nuddin w Makkasar w godzinach porannych. Odbiór 
z lotniska i około ośmiogodzinny przejazd do krainy 
Tana Toraja w środkowej części Celebesu. Zamiesz-
kujący ją lud Toradża znany jest z oryginalnych do-
mów zwanych tongkonan, których wygięte do góry 
dachy przypominają rogi bawole, oraz z niezwykłych 
zwyczajów pogrzebowych. Trasa wiedzie głównie 
przez górskie obszary obfitujące w spektakularne i 
niezapomniane widoki. Lunch po drodze w miejsco-
wości Pare-Pare. Wieczorem dojazd do Rantepao, 
zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 11-12. Dwa dni eksploracji fascynującego, 
górskiego regionu Tana Toraja, podczas której zoba-
czymy skalne groby w Lemo oraz jaskinie w Londa, 
tradycyjne wioski Kete Kesu i Palawa, a w nich Tobg-
kaki – oryginalne domy o charakterystycznej, unika-
towej dla tego regionu architekturze. Jeżeli w trakcie 
naszej obecności w okolicy odbywać się będzie jakaś 
ceremonia lub tradycyjny pogrzeb (czego nie można 
zagwarantować) – grupa na pewno weźmie w nim 
udział. Z pewnością jednak uczestnicy wyprawy będą 
mieli okazję zejść z utartych szlaków i doświadczyć 
autentycznej i tajemniczej kultury Torajów. Noclegi w 
hotelu, posiłki w lokalnych restauracjach.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu długi przejazd do Bira Beach 
na południe od Makassar. Po drodze lunch z widokiem 
na popularną „PussyHill”. Bira Beach uważana jest za 
jedną z najpiękniejszych plaż na Sulawesi i jedną z lep-
szych w całej Indonezji. Wciąż stanowi jednak „ukrytą 
perłę” archipelagu i i nie docierają do niej tłumy tury-
stów. Wzdłuż plaż po drodze do Bira zobaczyć można 
w budowie setki drewnianych statków phinisi, którymi 
indonezyjscy żeglarze od wieków pokonują wody mię-
dzy wyspami. Łodzie budowane są z najlepszych ga-
tunków drzew na użytek własny lub zamówienie klien-
tów z całego świata. Dojazd do Bira, zakwaterowanie 
w bungalowach na samej plaży. Kolacja, nocleg.

D ZIEŃ 14. Cały dzień wolnego do wykorzystania na 
rajskiej plaży. Dla chętnych nurkowanie lub snorkling, 
spacery wzdłuż klifu lub po prostu beztroskie leni-
stwo. Wieczorem kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 15. Po śniadaniu przejazd na lotnisko w Makas-
sar i wylot na Bali. Lądowanie w Denpasar w godzi-
nach wczesnopopołudniowych. Lunch w restauracji 
na lotnisku. Przesiadka na samolot do Europy. Wylot 
do Polski.

D ZIEŃ 16. Przylot do Warszawy w godzinach wieczor-
nych. Zakończenie wyprawy.

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA  
POBYTU NA BALI O DOWOLNĄ ILOŚĆ DNI.

INDONEZJA: Irian Jaya – Celebes

TERMINY:
01.06 - 16.06.2017 
06.07 - 21.07.2017*

10.08 - 25.08.2017 
07.09 - 22.09.2017

* wysoki sezon - dopłata 670 PLN + 190 USD

CENA: 
7 450 PLN + 2 570 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 7 450 PLN na 35 dni przed imprezą 
           (minus I rata)
III rata: 2 570 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:
-  przeloty samolotami na trasach Warszawa – Jakarta/

Denpasar; Denpasar - Warszawa
- wszystkie transfery lotnisko - hotel - lotnisko
- przeloty wewnętrzne samolotami na trasach Jakarta/

Denpasar – Jayapura – Wamena – Jayapura – 
Makassar - Denpasar

- przejazdy wewnętrzne mikrobusami
- zakwaterowanie w hotelu 4**** w Jayapurze i w Tana 

Toraja, w hotelu 2** w Wamenie oraz w bungalowach 
w Bira Beach, pokoje 2 – osobowe z łazienkami

- posiłki zawarte w programie: śniadania, kolacje na 
całej trasie oraz obiady na części trekkingowej, często 
typu lunch - pakiet

- trekking w dolinie Baliem w Irian Jaya
- pozwolenie na przebywanie w Irian Jaya
- angielskojęzyczni przewodnicy miejscowi
- opieka pilota-przewodnika
- ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 

000 EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:
- opłaty lotniskowe i bilety wstępu: 150 USD
- zwyczajowych napiwków: 80 USD
- dopłata do pokoju jednoosobowego: 650 USD

Przygoda w krainie Papuasów i nie tylko…


