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Niezwykła ta kraina zwana Małym Tybetem, 
księżycową ziemią czy też ShangriLa, ostatnim rajem 
na ziemi, rozciąga się na północ od Kaszmiru aż do 
granicy chińskiej. Jej niezwykłość polega na samym 
tylko oddaleniu, zniewalającym pięknie górskich 
krajobrazów i malowniczo położonych wiosek, których 
mieszkańcy, Tybetańczycy, okazują niezmiennie 
rozbrajającą gościnność. 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 port tranzytowy.

D ZIEŃ 2. Przylot do Delhi wcześnie rano. Transfer na 
dworzec kolejowy. Przejazd pociągiem do Amritsar. 
Przyjazd około godz. 13. Transfer do hotelu. Po 
krótkim odpoczynku przejazd na granicę indyjsko-
pakistańską, aby zobaczyć uroczystą ceremonię 
zmiany warty. Powrót do hotelu. Po kolacji Złota 
Świątynia, jedna z perełek indyjskiej architektury, 
ozdobiona kilkoma kilogramami prawdziwego złota, 
najświętsze miejsce Sikhów, religii, która powstała 
w XV wieku z połączenia hinduizmu i islamu. Tutaj 
właśnie znajduje się oryginał ich świętej księgi - Sri 
Guru Granth Sahib. Okazja do zobaczenia ceremonii 
układania świętej księgi do snu. Wieczorem 
świątynia lśni w blasku świateł, odbijanych na tafli 
jeziora. Nocleg w Amritsar.

D ZIEŃ 3. Śniadanie. Poranne zwiedzanie Złotej 
Świątyni. Transfer na lotnisko. Wylot do Srinagar. 
Przylot. Zakwaterowanie na pływającej łodzi 
(houseboat) na Jeziorze Dal. Spacer po mieście. 
Podejście na wzgórze do hinduskiej świątyni 
założonej przez Adi Śiankaraczarję, skąd roztacza 
się piękna panorama na miasto, jezioro Dal i na Hari 
Parbat, fort Akbara. 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 
Srinagaru: wspaniały meczet Jama Masjid, 
lokalne targowisko, mogolskie ogrody: Nishat 
Bagh i Shalimar 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 malowniczą, górską 
drogą w kierunku Ladakhu (230 km). Postój w 
Sonamarg - czas wolny na zakupy. Następnie 
przejazd przez przełęcz Zoji La (3505 m n.p.m.) i dalej 
przez bezludne i przepastne przestrzenie górskie aż 
do Drass, zagubionej wioski „po tamtej stronie gór”, 
gdzie ciągle pada i jest niemiłosiernie zimno. Późnym 
wieczorem dojazd do Kargil, kolacja i nocleg.

 

D ZIEŃ 6. Przejazd do Alchi (trasa 160 km) przez 
przełęcz Namika La (3719 m) i przełęcz Fatu La 
(4094 m). Wita nas pierwszy posąg Buddy w wiosce 
Mulbekh, zbudowanej z kamieni średniowiecznej 
ladackiej fortecy, która była niegdyś bramą do 
Ladakhu. Zjazd słynnymi serpentynami do klasztoru 
Lamayuru, pierwszej ladackiej gompy. Późnym 
popołudniem docieramy do Alchi. Spacer po 
uliczkach jednej z najstarszych ladackich wiosek. 
Zwiedzanie gompy w Alchi 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. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 7. Po śniadaniu podjazd do gompy Likir, 
należącej do szkoły Gelukpa oraz gompy Spitok z 
XV wieku, najstarszy klasztor porządku Gelugpa 
w Dolinie Indusu z tysiącletnią świątynią bóstw 
opiekuńczych, gonkhangiem. Po południu osiągamy 
cel podróży - otwiera się przed oczyma dolina i 
miasto Leh, stolica Ladakhu. Kolacja i nocleg.

D ZIEŃ 8. Po wczesnym śniadaniu przejazd nad jezioro 
Pangong (160 km). Po drodze klasztor Thiksy, 
najpotężniejsza budowla doliny Ladakhu. Przejazd 
przez przełęcz Changla Pass (5360 m npm) i dalej 
nad  wysokogórskie jezioro Pangong (4550 m 
npm), którego większa część należy już do Tybetu. 
Rejon ten był do niedawna całkowicie niedostępny 
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dla turystów. Pangong otaczają lodowce i pokryte 
śniegiem szczyty gór Pang-Gong oraz Chang-
Chenmo, którego odbicie ujrzeć można w niebiesko-
zielonych wodach jeziora. Kolacja. Nocleg w obozie 
nad jeziorem.

D ZIEŃ 9. Poranna penetracja tego prawdziwego 
sanktuarium natury. Powrót do Leh (160 km). Po 
drodze zwiedzanie klasztoru Hemis, najsłynniejszego 
klasztoru Ladakhu. Trekking wzdłuż drogi asfaltowej 
kanionem z urozmaiconymi formacjami skalnymi 
(ok. 6 km). Kolacja i nocleg w Leh.

D ZIEŃ 10. Po śniadaniu przejazd nad wysokogórskie 
Jezioro Tsomoriri (223 km, 8 godz.) położone 
na pograniczu Tybetu Zachodniego, otoczone 
ośnieżonymi sześciotysięcznikami. Płaskowyż 
Rupshi jest zamieszkały przez Changpów, 
wędrownych pasterzy i bogaty w dziką zwierzynę 
(dzikie osły kyangi, czerwone lisy i niezwykle rzadkie 
śnieżne pantery). Kolacja i nocleg w namiotach w 
bazie Tsomoriri (4595 m npm).

D ZIEŃ 11. Czas wolny na zatopienie się w bajecznej 
scenerii - mały spacer w samotności nad jeziorem. 
Po obiedzie powolny przejazd w zadumie znad 
Jeziora Tsomoriri do Leh (230 km)  przez przełęcz 
Polokongka La (5 030 m npm), a następnie słynącą 
ze spektakularnych widoków drogę z Manali przez 
przełęcz Taglang La (5359 m npm) do Leh.  Kolacja 
i nocleg w Leh. 

D ZIEŃ 12. Wcześnie rano wyjazd w kierunku Doliny 
Nubra (150 km, 6 godz.) jedną z najwyżej na świecie 
położonych dróg przejezdnych aż do przełęczy 
Khardung La (5 602 m npm), gdzie otwiera się 
fantastyczny widok na Stok Kangri. Następnie, 
majestatyczny zjazd do wiosek Khardang i Khalsar 
na obiad. Następnie zwiedzanie gompy Diskit. Dla 
chętnych, safari na bakryjskich wielbłądach (central 
Asia camel). Przejazd do bazy turystycznej w Sumur. 
Kolacja i nocleg w domkach campingowych w Sumur.

D ZIEŃ 13. Po śniadaniu, przejazd przez most Koyak 
na drugą stroną rzeki Nubra i dla chętnych mały 
trekking do gompy Ensa. Powrót do Sumur na obiad. 
Po południu spacer do gompy Samthaling. Kolacja i 
nocleg w domkach campingowych w Sumur. 

D ZIEŃ 14. Po śniadaniu niespieszny powrót do Leh 
(115 km, 5 godz.). Ponowne przekroczenie przełęczy 
Khardung La. Zwiedzanie Pałacu Królewskiego w Leh 
(w rekonstrukcji). Czas wolny na zakupy. Kolacja i 
nocleg w Leh.

D ZIEŃ 15. Transfer na lotnisko. Wylot z Leh do Delhi, 
przylot. Czas wolny na zakupy. Dla chętnych, 
fakultatywnie zwiedzanie Delhi lub fakultatywna 
wizyta w Muzeum Narodowym. Przejazd do hotelu. 
Pożegnalna kolacja.

D ZIEŃ 16. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski przez 
port tranzytowy.

TERMINY:

* wysoki sezon – dopłata 390 PLN

CENA: 

6 250 PLN + 1 660 USD
I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 250 PLN na 35 dni przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 660 USD uczestnik zabiera ze sobą

CENA ZAWIERA:

- bilet lotniczy na trasie Warszawa – Delhi, Amritsar - 
Srinagar, Leh - Delhi – Warszawa
- bilet kolejowy na trasie Delhi - Amritsar
- opieka pilota - przewodnika na całej trasie
- asysta lokalnych przewodników
-  zakwaterowanie w przytulnych hotelach turystycznych 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

-  wyżywienie: śniadania i kolacje na całej trasie, 
dodatkowo 7 obiadów

- opłata za wizę indyjską
- transport: łódź, mikrobus lub jeepy 
-  ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR i NNW 3 000 

EUR)

W CENIE NIE SĄ ZAWARTE:

- bilety wstępu 70 USD
- dopłata do pokoju 1-os. 410 USD
- zwyczajowe napiwki 100 USD

14.06 - 29.06.2017
12.07 - 27.07.2017*

2.08 - 17.08.2017*
24.08 - 8.09.2017


