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Podróże z pasją

Biegowe eventy Logos Travel

. . do biegania

Biegowe eventy Logos Travel

Wg. rankingu

RATING - AA+

- bardzo wysoka wiarygodność na
rynku turystycznym
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Maratony na 7 kontynentach

Z Gabre Mariam Haileselasie na krótko przed startem do najbardziej ekstremalnego maratonu Afryki w Parku Narodowym Shela – Południowa Etiopia
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MARATON NA ANTARKTYDZIE

A po drodze zwiedzanie Chile i Argentyny

PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Argentyny przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień 2 Przylot do Buenos Aires. Transfer do
hotelu, odpoczynek po podróży. Po południu
spacer po centrum miasta: deptak Florida i Lavalle. Nocleg w Buenos Aires.
Dzień 3

Zwiedzanie Buenos Aires, miasta
zwanego „Paryżem Południa”: Plaza de Mayo,
katedra, barwna 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 Evity. Wieczorem – fakultatywnie - możliwość podziwiania gibkich ciał tancerek i przystojnych tancerzy
tango (ok. 80 USD). Nocleg w Buenos Aires.

Dzień 4 Przejazd na lotnisko. Przelot do Santiago de Chile. Półdniowe zwiedzanie miasta.
Wieczorem przelot do Punta Arenas. Wieczorem spotkanie organizacyjne przed maratonem.
Nocleg.
Dzień 5 Po śniadaniu spotkanie organizacyjne,
po czym przejazd na lotnisko. Wylot potężnym
transportowym boeingiem na Antarktydę. Lądowanie w niesamowitej scenerii lodowej krainy,
na lodowcu Union Glacier – tuż obok lądowiska
znajduje się baza namiotowa, w której zawodnicy spędzają 4 kolejne noce. Zakwaterowanie
w namiocie. Możliwość przebieżki po okolicy.
Nocleg.
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Dzień 6 Dzień na odpoczynek przed maratonem. Ale jednocześnie możliwość zapoznania
się z trasą maratonu, sprawdzenia przyczepności obuwia na śliskiej powierzchni. Przygotowanie stosownego ubrania w zależności od temperatury. Pożywny makaron na kolację. Nocleg.
Dzień 7

Sądny dzień Maratonu na Antarktydzie…Tu nie ma miejsca dla zawodników o słabym charakterze… Nie ma miejsca dla tych co
poddają się łatwo. Jest miejsce dla ludzi szukających ekstremalnych wyzwań i ekstremalnych
doznań. Jednego i drugiego nie zabraknie na
tej trasie maratonu… Nie można też liczyć na
gorący doping zgromadzonej gawiedzi. Ten
bieg gromadzi chyba najmniejszą ilość kibiców
ograniczającą się zaledwie do kilkunastu osób.
Trzeba więc liczyć tylko i wyłącznie na siebie,
trzeba liczyć na łut szczęścia (ono zawsze jest
potrzebne) i trzeba być pewnym, że podjęło się
jedynie słuszną decyzję i że trzeba teraz maratoński plan na Antarktydzie z żelazną konsekwencją realizować… W tej niezwykle zimnej
krainie potrzebna jest jak nigdzie indziej zimna
kalkulacja odnośnie rozłożenia sił. Biada tym,
którzy przeceniając swoje siły ruszą z kopyta
licząc na to, że tych sił im starczy do końca. Nie
starczy… Na bok trzeba odłożyć zatem wszelkie
emocje, skupić się na celu, a celem jest osiągnięcie mety w jak najlepszym czasie. Gdzieś
tam po 20 już kilometrze, mimo, że to Antarktyda, zrobi się jednak gorąco… Gorąco dosłownie,
bo rozgrzane biegiem ciało zacznie zalewać pot
i łzy… Z tym, że łzy chyba bardziej, ale niech nikt
się ich nie wstydzi. To są zawsze łzy niezwykłego wzruszenia wynikające z uświadomienia sobie w jak pięknej scenerii toczy się maratońskie

zmaganie. Prawdziwy wodospad łez zdarzy się
już na mecie. Nie bacząc na śnieg i lód, zawodnicy zwykle klękają, wznoszą ręce w kierunku
nieba i większość z nich dziękuje opatrzności
za szczęście ukończenia jednego z najbardziej
ekstremalnych maratonów świata… Kiedy kończą krótką modlitwę, wodospad łez zmienia się
już zwykle w lodospad… Pamiątkowa fotografia
wieńczy wielkie dzieło. Wieczorem uroczystość
rozdania nagród i dyplomów. Nocleg.

Dzień 8 Dzień przeznaczony na zasłużony wypoczynek, na regenerację organizmu oraz na
spacery po okolicy pośród kolonii łaszących się
do nóg jak koty pingwinów. Nocleg.
Dzień 9 Lot powrotny do Punta Arenas. Popołudniu przejazd do Puerto Natales. Po drodzeodwiedzenie kolonii pingwinów Magellana w Sena
de Otway (jak czas pozwoli). Po przyjeździe
do Puerto Natales zakwaterowanie w hotelu.
Spacer po miasteczku, położnym nad fiordem
o zagadkowej nazwie Sena de Ultima Esperanza (Fiord Ostatniej Nadziei) i będącym „bramą”
do chilijskiej Patagonii. Nocleg.
Dzień 10

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 będącej 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
www.wyprawy.pl

i przy odrobinie szczęścia można sfotografować kondory, guanako, strusie nandu i patagoń-

CENA ZAWIERA:
• przeloty na trasie Warszawa - Buenos Aires

- Santiago de Chile - Punta Arenas - Union
Glacier - Punta Arenas - Buenos Aires Warszawa
• transport: mikrobus, autobus regularnej linii
• transfery lotnisko - hotel - lotnisko
• zakwaterowanie: hotele 3*, na Antarktydzie
namioty
• wyżywienie: śniadania na całej trasie, na
Antarktydzie 3 posiłki dziennie,
• anglojęzyczny przewodnik
• ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
zawodów
• pakiet startowy
• Medal, T- shirt, certyfikat oraz inne pamiątki
i profesjonalne zdjęcia z biegu.

CENA NIE ZAWIERA:
• bilety wstępu i opłaty lotniskowe 170 USD
• zwyczajowe napiwki 60 USD
• dopłata do pokoju 1-osobowego 830 USD
(Na Antarktydzie namiot dwuosobowy
– brak możliwości zakwaterowania w
pojedynkę – podyktowane jest to również
względami bezpieczeństwa).

ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!

TERMIN: dostępny od listopada 2019
roku (wcześniejsze terminy wyprzedane,
ewentualnie można liczyć na miejsce ze
zwrotu).
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU
TAKŻE W ZAWODACH NA DYSTANSIE
PÓŁMARATONU. OPŁATA STARTOWA
TAKA SAMA JAK DLA MARATONU.
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

skie szare lisy. Z lodowców wypływa rzeka Paine, jeziora są różnokolorowe a nad wszystkim
czuwa imponujący lodowiec Grey - wszystko
jest tam wielkie i dziewicze, nieskażone cywilizacją. Powrót do Puerto Natales. Nocleg.

Dzień 11 Przejazd do Calafate w Argentynie.
Zakwaterowanie w hotelu. Spacer po urokliwym
miasteczku, położonym malowniczo nad jeziorem Argentino i będącym „bramą” do argentyńskiej Patagonii. Nocleg w Calafate.
Dzień 12 Wycieczka do lodowca Perito Moreno w Parku Narodowym Los Glaciares. W tym
wpisanym 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 ramienia jeziora
Argentino, 80 km od Calafate. Dotarcie do miejsca, gdzie są ścieżki do punktów widokowych
na lodowiec Perito Moreno. Ciągłe obrywanie
się kawałów lodu i specyficzne trzaski świadczą o stałym ruchu lodowca, który zajmuje 195
km kw. a jego czoło o długości 4 km ma średnią wysokość 60-80 m nad poziomem jeziora
i osiąga maksymalnie 100 m! Niemy zachwyt
nad potęgą natury i pokłon przed majestatem
lodowca zdającego się być o wyciągnięcie ręki.
Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do Buenos Aires. Przylot w godzinach wieczornych.
Nocleg.

CENA: 11 700 PLN + 2 300 USD
+ (13 800 EUR pakiet
Antarktyda)

I rata: 6 000 PLN + 4 600 EUR
płatne przy zapisie
II rata: 5 700 PLN + 9 200 EUR
III rata: 2 300 USD uczestnik zabiera
ze sobą.

towa, przesiadka na samolot do Warszawy.
Lądowanie w Warszawie w godzinach około
południowych.

Dzień 13 Po śniadaniu wyjazd na lotnisko, wylot do Europy.
Dzień 14

Przylot do Europy, przerwa tranzy-
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MARATON W KRAINIE KANGURÓW
- AUSTRALIA - SYDNEY

Plus zwiedzanie największych atrakcji Australii.

PROGRAM
Dzień 1-2 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Australii przez dwa porty tranzytowe.

Dzień 3 Przylot do Sydney w godzinach porannych. Transfer do hotelu. Krótki odpoczynek po podróży. Spacer do centrum, wjazd na wieżę widokową i obserwacja miasta z „lotu ptaka”. Zwiedzanie
Sydney: zespół wysokościowców, rajd po pubach
najstarszej dzielnicy Sydney The Rocks, chwiejne
dodarcie do zatoki Darling Harbour i wizyta w oceanarium. Nocleg.
Dzień 4 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 rozrywki i wszelkiej rozpusty.

Dzień 5

MARATON. Na antypodach Sydney.
Dokładnie na drugim krańcu kuli ziemskiej. Start
pod Bradfield Park (Milsons Point), z którego rozpościera się szeroka panorama na operę i Harbor
Bridge. Zajęcie miejsca w odpowiednim sektorze
(w biegu startuje ok. 40.000 osób) i już po chwili
na dany znak, rozpalona do czerwoności ciżba
ludzka, zostaje wprawiona w rytmiczny ruch. Pracują ramiona i nogi. Trasa zatacza lekki łuk i prowadzi prosto na słynny most Harbor Bridge – tuż
obok jeszcze słynniejszej Opery wybudowanej
w kształcie żaglowca. To znamienny moment.
Zwykle wszyscy bez wyjątku biegacza odczuwają swoisty dreszcz emocji biegnąc obok symboli
Australii. Część z nich mimowolnie przyspiesza.
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Sztuką jest utrzymać jednak wyznaczone tempo.
Tym bardziej, że atrakcji widokowych na tej akurat
trasie nie zabraknie na żadnym kilometrze. Trasa
prowadzi bowiem wokół ścisłego City… Zatem
z jednej strony można kątem oka podziwiać najnowsze wytwory myśli architektonicznej bardzo
śmiało zaprojektowane wieżowce, a z drugiej
rozpościera się widok na modre wody zatoki, na
przystanie jachtowe gdzie cumują jednostki z całego świata. Odbijając wyraźnie biel żagli od zielonkawo – niebieskich wód zatoki. I ten właśnie
sugestywny widok sprawia, że biegacze nabierają
nagle jak gdyby „wiatru w żagle”. Połowa sukcesu
wszak tkwi zawsze w głowie. Więc lepsza rzecz niż
taki nagły zastrzyk optymizmu i woli walki aż do
końca nie może się przytrafić. Później należy tylko
zsynchronizować rytmiczny bieg z podglądaniem
miejscowych atrakcji po drodze, aby czas maratonu subiektywnie skrócił się o połowę. I tak to właśnie nim kto zdąży pomyśleć, że dopadł go właśnie
kryzys, pojawia się nagle a niespodziewanie meta
biegu zlokalizowana tuż przy operze. A tam już
wiwatujące tłumy, tam strzelają szampany i grają
orkiestry. Tu w Sydney podobnie jak w Berlinie –
każdego traktuje się jak zwycięzcę. Tłumy dopingują do samego końca. Także tych, którzy ledwie
mieszczą się w limicie czasu. Tu właśnie znana zasada Barona de Coubertina, że liczy się udział a nie
wynik, jest autentycznie realizowana w praktyce…
Pożywny regeneracyjny posiłek i przejście do pobliskiego Botanic Garden aby rozciągnąć się w cieniu
egzotycznego drzewa a następnie zalec na świeżo
skoszonej trawie. Nocleg w Sydney.

Dzień 6 Rano, po śniadaniu transfer na lotnisko

i wylot do Melbourne. Przylot około południa.
Transfer do hotelu i wyjście na eksplorację stolicy stanu Victoria. 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
Rialto Towers, przejażdżka zabytkowym tramwajem dookoła centrum miasta. Nocleg.

Dzień 7 Po śniadaniu wyjazd do parku narodowego Wilsons Promontory. Bliskie spotkania z dzikimi
kangurami, papużkami rozellami i kto wie, może
i koala. Będzie również czas na relaks nad krystalicznymi i lodowatymi wodami Oceanu Indyjskiego
na plaży skrzypiącej, słynącej z najbielszego i najdrobniejszego piasku w całej Australii. W drodzepowrotnej zatrzymamy sie na wyspie Philipa by
podziwiać niecodzienny, naturalny spektakl czyli
gramolące się na nocleg maleńkie pingwiny. Powrót do hotelu późnym wieczorem.

Dzień 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 paprocie drzewiaste.
W drodze powrotnej do Melbourne zatrzymamy
się w pięknych miasteczkach Apollo Bay i Lorne
będących mekką surferów. Powrót do hotelu późnym wieczorem.

www.wyprawy.pl

TERMIN: 13.09 - 29.09.2017

CENA: 10 970 PLN + 1580 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 10 970 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 580 USD uczestnik zabiera
ze sobą.

Dzień 9

CENA ZAWIERA:
• bilety lotnicze na trasie Warszawa - Sydney

- Melbourne - Ayers Rock, Alice Springs Cairns - Brisbane - Warszawa,
• wizę australijską,
• opiekę polskojęzycznego przewodnika na
terenie Australii
• transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
• przejazdy wewnętrzne mikrobusami /
autokarem
• zakwaterowanie: hotele i motele 3* (pokoje
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 stanowiskami do
pieczenia na rożnie – półprodukty można
kupić na miejscu)
• wyżywienie: śniadania na całej trasie,
• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• opłaty startowej – 195 AUD, płatne z I ratą
• biletów wstępu i opłaty za wjazd do parków
- 130 EUR

• opłat lotniskowych - 40 EUR
• zwyczajowych napiwków
• pozostałych posiłków (aranżuje pilot)
• dopłata do pokoju 1-os. - 620 EUR
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
UWAGA! MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU, TAKŻE W ZAWODACH,
NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU,
10 KM. OPŁATA ZA PAKIET STARTOWY
TAKA SAMA JAK PRZY MARATONIE.

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

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.
Możliwość własnoręcznego sporządzenia pieczystego na rożnie. Błogi sen aż do 4:00 w nocy…

Dzień 10

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

Dzień 11

Wycieczka piesza wzdłuż gardzieli
Kings Canyon. 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. Orzeźwiające kąpiele.
Wieczorny spacer po „westernowym” miasteczku. Nocleg.

transfer na lotnisko, wylot do Cairns. Przylot, transfer do hotelu. Po południu spacer uliczkami Cairns,
gdzie gromadzą się globtroterzy i nurkowie z całego świata. Wieczorem możliwość spędzenia czasu na skocznych tańcach w klubie tanecznym lub
przy szklanicy dobrze schłodzonego piwa w pubie.

Dzień 13 Leżenie odłogiem na plażach północnych Cairns w cieniu palm albo w pełni słońca lub
– fakultatywnie – całodzienna wycieczka motorowym jachtem na Wielką Rafę Koralową – podziwianie najpiękniejszej i największej na świecie rafy
koralowej z milionami kolorowych ryb i stworzeń
morskich, wspaniałości podwodnego świata. Nocleg w Cairns.

Dzień 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.
Dzień 15 Rano, po śniadaniu wyjazd na lotnisko
i wylot do Brisbane. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i po krótkim odpoczynku wyjazd na zwiedzanie. Ogrody botaniczne, spacer po ścisłym centrum, wjazd na górę Mt. Coot-tha, wieczorny rejs
statkiem po rzece Brisbane. Nocleg.

Dzień 12 Czas wolny na utrwalenie opalenizny

Dzień 16 Po śniadaniu przejazd na lotnisko i wylot
do Europy.

i harce wodne w hotelowym basenie lub fakultatywnie lot balonem nad interiorem. Wyjazd na
odkrycie uroków miasteczka takiego jak Alice,

Dzień 17 Lądowanie w Warszawie z bumerangiem w ręku.
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MARATON
Po ZaMarZniĘtyM BaJkaLe

Plus
Plus zimowa
zimowa eksploracja
ekspedycja Syberii...
Syberii…

PROGRAM:
PROGRAM:
Dzień 1 Spotkanie na lotnisku Okęcie w Warszanazlotnisku
Okęcie
w WarszaDzień
1 Spotkanie
wie i wylot
do Irkucka
przesiadką
w Moskwie.

wie i wylot do Irkucka z przesiadką w Moskwie.
Dzień 2 Przylot do Irkucka – 600-tysięcznej stolicy
Syberii
miasta związanego
z historią
Dzień 2Wschodniej
Przylot do i Irkucka
– 600-tysięcznej
stopolskich
zesłańców.
Pierwszy
etap
aklimatyzalicy Syberii Wschodniej i miasta związanego z hicji w warunkach syberyjskiej zimy - zwiedzanie
storią polskich zesłańców. Pierwszy etap aklimaśródmieścia z zabytkowymi cerkwiami, polskim
tyzacji w warunkach syberyjskiej zimy - zwiedzanie
kościołem i lodowymi rzeźbami oraz oryginalną
śródmieścia z zabytkowymi cerkwiami, polskim
drewnianą zabudową, tworzącą niepowtarzalną
kościołem
lodowymi
oraz możliwość
oryginalną
atmosferę iIrkucka.
W rzeźbami
międzyczasie
drewnianą
zabudową,
zakupu mrożonek
od tworzącą
ulicznych niepowtarzalną
sprzedawców
atmosferę
W międzyczasie
możliwość
zai wstąpieniaIrkucka.
na napoje
rozgrzewające
do irkuckich
kupu
od ulicznych
sprzedawców
lokali.mrożonek
Kolacja i nocleg
w hotelu
nad Angarą.i wstąpienia na napoje rozgrzewające do irkuckich lokali.
Dzień 3i nocleg
Po śniadaniu
górskim odcinKolacja
w hotelujedziemy
nad Angarą.
kiem Magistrali Transsyberyjskiej do położonej nad3 brzegiem
Bajkału
Sludianki.
Następnie
Dzień
Po śniadaniu
jedziemy
górskim
odcinpokonujemy pociągiem zabytkową trasę Kolei
kiem Magistrali Transsyberyjskiej do położonej
Krugobajkalskiej - 84-kilometrowej linii kolejonad brzegiem Bajkału Sludianki. Następnie powej, poprowadzonej wzdłuż skalistych wybrzeży
konujemy pociągiem zabytkową trasę Kolei KruBajkału, posiadającej 40 tuneli i kilkanaście wygobajkalskiej
- 84-kilometrowej
kolejowej,
sokich mostów.
W czasie podróżylinii
kilka
przerw,
poprowadzonej
Bajpodczas którychwzdłuż
możnaskalistych
nacieszyćwybrzeży
się widokami
kału,
posiadającej
40 tuneli
i kilkanaście
zamarzniętego
Bajkału
i zrobić
pierwszewysokich
kroki po
mostów.
czasie
podróżyna
kilka
przerw,
podczas
jego tafli, W
oraz
przystanek
obiad
u miejscowej
gospodyni.
Po obiedzie
fakultatywnie,
możliwość
których
można
nacieszyć
się widokami
zamarzprzejażdżki
psim
zaprzęgiem
pokroki
Tajdze
(ok. tafli,
100
niętego
Bajkału
i zrobić
pierwsze
po jego
USD)
lub
przejażdżka
na
skuterach
śnieżnych
po
oraz przystanek na obiad u miejscowej gospodyni.
jeziorze
Bajkał.
Kolacja,
po
kolacji
wizyta
w
pryPo obiedzie fakultatywnie, możliwość przejażdżki
watnym domu kultury wybitnego syberyjskiego
psim zaprzęgiem po Tajdze (ok. 100 USD) lub przebarda. Koncert poezji śpiewanej o Bajkale, Lijażdżka na skuterach śnieżnych po jeziorze Bajkał.
stwiance i górach Ułan-Burgasy … Przed snem
Kolacja, po kolacji wizyta w prywatnym domu kulmożliwość skorzystania z bani, czyli syberyjskiej
tury
wybitnego
sauny
parowej. syberyjskiego barda. Koncert poezji śpiewanej o Bajkale, Listwiance i górach Ułan-Burgasy
Przed południem
snem możliwość
Dzień 4 …Przed
wizyta skorzystania
w Muzeum
zBajkalskim,
bani, czyli syberyjskiej
saunywiele
parowej.
odkrywającym
tajemnic przyrody „Świętego Morza”. Około południa przeprowadzka4 do
hotelu
Maik, wwizyta
którymw gromadzą
się
Dzień
Przed
południem
Muzeum Bajwszyscy
zawodnicy.
Zakwaterowanie.
Krótkie
kalskim, odkrywającym wiele tajemnic przyrody
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rozbieganie na tali jeziora. Sprawdzenie sprzętu,
głównie butów
kolcami.
Wieczorem
spotka„Świętego
Morza”.z Około
południa
przeprowadzka
nie
organizacyjne
dotyczące
biegu,
organizator
do hotelu Maik, w którym gromadzą się wszyscy
udzieli nam ważnych
informacjiKrótkie
technicznych
oraz
zawodnicy.
Zakwaterowanie.
rozbieganie
praktycznych.
Nocleg.
na tafli jeziora. Sprawdzenie sprzętu, głównie butów z kolcami. Wieczorem spotkanie organizacyjne
Dzień 5 (BIEG) Wczesne śniadanie. Przejazd podotyczące biegu, organizator udzieli nam ważnych
duszkowcami na drugą stronę jeziora, ceremonia
informacji technicznych oraz paktycznych. Nocleg.
pojednania z duchami jeziora. Oficjalne otwarcie
„Bajkal Ice Marathon”. A później już tylko sprawDzień
(BIEG) Wczesne
Przejazd
podzenie 5
mocowania
kolcówśniadanie.
lub jak kto
woli raczduszkowcami
na drugą
stronę
jeziora,
ków i start w lodową
pustkę.
Próba
sił iceremonia
charaktepojednania
z duchami
Oficjalne
otwarcie
ru. To w końcu
jeden z jeziora.
najbardziej
ekstremalnych
maratonów
świata. Temperatura
spaść
„Bajkal
Ice Marathon”.
A później jużmoże
tylko sprawnawet
do
–
40
stopni.
Pogoda
może
załamać
się
dzenie mocowania kolców lub jak kto woli raczków
w
każdej
chwili.
A
oprócz
tego
na
zuchwałych
i start w lodową pustkę. Próba sił i charakteru. To
śmiałków
pragnących
pokonać
to skute półtoraw
końcu jeden
z najbardziej
ekstremalnych
marametrowym lodem jezioro, czekają zasadzki w potonów świata. Temperatura może spaść nawet do
staci odłamków kry przymarzniętych do tafli lodu,
– 40 stopni. Pogoda może załamać się w każdej
o krawędziach ostrych jak brzytwy i twardych jak
chwili. A oprócz tego na zuchwałych śmiałków
dalmaceńska stal. Kiedy się już uda pokonać tę
pragnących
pokonać
to skutesię
półtorametrowym
lodową barierę,
mogą pojawić
zaspy, mogą też
lodem
jezioro,
czekają
w postaci odłambyć całe
połacie
lodu zasadzki
pokryte zmrożonym
śnieków
do tafli
lodu, noga
o krawęgiem kry
tak przymarzniętych
sypkim, że za każdym
krokiem
midziach
ostrych
brzytwy
i twardych
jak dalmamowolnie
uciekajak
parę
centymetrów
do tyłu.
Jakby
tego było
mało,
jeszcze
rozległe
połacie
ceńska
stal.
Kiedy
się jużbardziej
uda pokonać
tę lodową
lodu
wyglądają
jak
wielka
tafla
lustra
idealnie
barierę, mogą pojawić się zaspy, mogą teżgładbyć
ka i niewyobrażalnie
śliska. Na
takiej tafli zawodnik
całe
połacie lodu pokryte
zmrożonym
śniegiem
bezsypkim,
kolców że
niezazrobi
nawet
trzechnoga
kroków
w bietak
każdym
krokiem
mimowolgu… Kiedy dzień jest pogodny a słońce operuje
nie ucieka parę centymetrów do tyłu. Jakby tego
mocno, od powierzchni lodu odbija się słoneczna
było mało, jeszcze bardziej rozległe połacie lodu
poświata, która oślepia nawet przez szkła okulawyglądają jak wielka tafla lustra idealnie gładka
rów słonecznych. Biegnie się więc pół po omacikuniewyobrażalnie
takiej
zawodnik
bo zasłonięcie śliska.
twarzy,Na
które
jesttafli
tu konieczne
bez
kolcówpowoduje
nie zrobi nawet
trzech
w webiesiłą rzeczy
osadzanie
siękroków
pary na
gu…Kiedy
jestokularów.
pogodnyI wtedy
a słońce
operuje
wnętrznychdzień
szkłach
niejednemu
mocno,
od powierzchni
odbija refleksja
się słoneczna
zawodnikowi
przychodzilodu
spóźniona
– „po
co mi to było”.
jednocześnie
potężna
poświata,
która Ale
oślepia
nawet przez
szkła dawka
okulaadrenaliny
buzująca
w żyłach
jestpół
dostatecznym
rów
słonecznych.
Biegnie
się więc
po omacku
zastrzykiem
energii
aby
kontynuować
bieg siłą
po
bo zasłonięcie twarzy, które jest tu konieczne
Bajkale,
nie
zważając
na
te
wszystkie
przeszkody
rzeczy powoduje osadzanie się pary na wewnętrzpo drodze. Jakoś tak po trzydziestym kilometrze
nych szkłach okularów. I wtedy niejednemu zawod-

zaczynają majaczyć zabudowania przeciwległego
brzegu.
To jest kolejną
porcją
otuchy.– „po
Biegacze
nikowi przychodzi
spóźniona
refleksja
co mi
mimo
kryzysu
starają
się
przyspieszyć
tempo.
to było”. Ale jednocześnie potężna dawka adrenaTym
bardziej, w
żeżyłach
pracujący
resztkach glikogenu
liny buzująca
jest na
dostatecznym
zastrzyorganizm
coraz
bardziej
się
wyziębia.
Na szczękiem energii aby kontynuować bieg po Bajkale,
nie
ście po drodze jest się czym pożywić. Głównie
zważając na te wszystkie przeszkody po drodze.
suszone owoce i ciepła herbata. Więc co pięć
Jakoś tak po trzydziestym kilometrze zaczynają
kilometrów dostaje się nowego zastrzyku energii.
majaczyć zabudowania przeciwległego brzegu. To
Jednak i tak prawie każdy kończący dobiega dojest kolejną
porcjąsię
otuchy.
Biegacze
mimo kryzysu
słownie
słaniając
na nogach
i praktycznie
po
starają się przyspieszyć
tempo.
bardziej, że
przekroczeniu
mety prawie
się Tym
nie zatrzymuje,
pracującyprosto
na resztkach
glikogenu
organizm może
coraz
zmierza
do hotelu
gdzie nareszcie
bardziej umęczone
się wyziębia.
Naregeneracji.
szczęście po
jest
poddać
ciało
A drodze
więc pełen
relaks,
przyjmowanie
gorących
napojów,
tym
się czym
pożywić. Głównie
suszone
owoce iwciepła
także
grzanego
miodem. To
krzepi.sięWieherbata.
Więc copiwa
pięć zkilometrów
dostaje
noczorem
uroczysty
bankiet,
rozdawanie
wego zastrzyku energii. Jednak i tak prawienagród
każdy
ikończący
dyplomów,
suta kolacja
a po niej
euforyczne
dobiega
dosłownie
słaniając
się natańnoce aż do północy.
gach i praktycznie po przekroczeniu mety prawie
się nie zatrzymuje, zmierza prosto do hotelu gdzie
Dzień 5 Po śniadaniu wyjazd mikrobusami na
nareszcie może poddać umęczone ciało regenerawyspę Olchon. Po drodze wizyta w skansenie Talcji. iApostój
więc pełen
relaks,pozy
przyjmowanie
gorących
nacy
na gorące
– typowe danie
kuchni
pojów, w tym
grzanego
piwa z miodem.
To
buriackiej.
Podtakże
koniec
dnia przeprawa
przez zakrzepi. Wieczorem
bankiet,
marzniętą
cieśninęuroczysty
Olchońskie
Wrotarozdawanie
i przybynagród
dyplomów,największej
suta kolacjaosady
a po niej
cie
do iChużyru,
naeuforyczwyspie.
Zakwaterowanie
w prywatnych domach, kolacja
ne tańce aż do północy.
i wieczorny relaks w bani.

Dzień 6 Po śniadaniu wyjazd mikrobusami na
Dzień
Dzień spędzamy
Olchonie
i na zamarwyspę 6
Olchon.
Po drodze na
wizyta
w skansenie
Tal-

zniętej tafli cieśniny Małe Morze. Obejrzymy skałę
cy i postój na gorące pozy – typowe danie kuchni
Szamanka (uważaną przez wyznawców szamaniburiackiej. Pod koniec dnia przeprawa przez zazmu za jedno z 9 najświętszych miejsc Azji), zomarzniętą cieśninę Olchońskie Wrota i przybycie
baczymy zamarznięte formy lodowe na skalistych
do Chużyru, największej
na wyspie.
Zakwawybrzeżach,
zajrzymy doosady
wnętrza
lodowych
grot
w prywatnych
domach,
kolacja iOgoj,
wieiterowanie
po tafli jeziora
pojedziemy
na wysepkę
czornyznajduje
relaks wsię
bani.
gdzie
buddyjska stupa. Po kolacji oka-

zja, by spróbować magiczny trunek syberyjskich
szamanów
z tradycyjnymi
Dzień 7 Dzień
spędzamy zakąskami.
na Olchonie i na zamarzniętej tafli cieśniny Małe Morze. Obejrzymy skałę
Dzień
7 Po(uważaną
śniadaniu
pakujemy
się doszamaniUAZ-ów
Szamanka
przez
wyznawców
izmu
wyruszamy
na
otwarty
Bajkał.
Wcześniej
jednak
z a j edno z 9 n ajświętszych miejsc Azji),
zojedziemy wzdłuż cieśniny Małe Morze, zatrzymubaczymy zamarznięte formy lodowe na skalistych

www.wyprawy.pl
www.wyprawy.pl

TERMIN: 3.03 - 17.03.2017

CENA: 6 470 PLN + 1 680 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 6 470 PLN + płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 680 USD uczestnik zabiera
TERMIN:
25.02 – 11.03.2015
ze sobą.

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa-Moskwa- Irkuck;
Irkuck-Moskwa-Warszawa

• zakwaterowanie: hotel 3*** w Irkucku (2

noclegi) plus w Listwiance (2 noclegi w
hotelu Maik), bazy turystyczne w Listwiance
(1 nocleg) i Siewierobajkalsku (1 nocleg),
kwatery prywatne w Chużyrze (zawsze
CENA
tradycyjnaZAWIERA:
bania syberyjska, sanitariaty
•zwykle
przelot
trasie Warszawa-Moskwanana
zewnątrz,
ale schludnie
Irkuck; Irkuck-Moskwa-Warszawa
i rodzinnie,
wszędzie jest pościel); w dniach
•7-9
zakwaterowanie:
hotel 3***
w Irkucku
– warunki traperskie;
1 nocleg
noclegi)
plus w Listwiance
w(2
pociągu
- przedziały
sypialne, 4-os.
(2 noclegi w
hotelu Maik),
bazy
• wyżywienie:
śniadania
i obiadokolacje
na
turystyczne
w Listwiance
(1 nocleg)
całej
trasie z wyjątkiem
przeprawy
przez
i Siewierobajkalsku
(1 nocleg),
kwatery
Bajkał
i przejazdu pociągiem;
w dniach
w Chużyrze
(zawsze tradycyjna
• 7-9prywatne
zapewnione
zaprowiantowanie,
bania syberyjska,
sanitariaty
zwykle
uczestnicy
biorą udział
w przygotowaniu
na zewnątrz, ale schludnie i rodzinnie,
posiłków
wszędzietransfery
jest pościel); w dniach 7-9 –
• wszystkie
warunki
traperskie; 1 nocleg w pociągu
• opiekę
pilota-przewodnika
- przedziały
sypialne, 4-os.
• przejazdy:
mikrobusami
i autami
•terenowymi
wyżywienie:
śniadania i obiadokolacje
na
z doświadczonymi
kierowcami,
całej
trasie
z
wyjątkiem
przeprawy
przez
pociągiem z Siewierobajkalska do Irkucka
Bajkał i przejazdu
pociągiem; w dniach
(przedziały
4-os. sypialne)
7-9
zapewnione
zaprowiantowanie,
• wycieczkę pociągiem turystycznym (Kolej
uczestnicy biorą udział w przygotowaniu
Krugobajkalska)
posiłków
• bilety
wstępu do zwiedzanych obiektów
•i parków
wszystkie
transfery
narodowych
•
opiekę
pilota-przewodnika
• ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW
•3 000
przejazdy:
mikrobusami i od
autami
EUR , ubezpieczenie
ryzyka
terenowymi
z
doświadczonymi
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
kierowcami, pociągiem
zawodów
z Siewierobajkalska
do Irkucka (przedziały
• koszty
wizowania
4-os. sypialne)
• wycieczkę pociągiem turystycznym (Kolej
CENA
NIE ZAWIERA:
Krugobajkalska)
••pakiet
startowy: 565 EUR, płatne z I ratą
bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• zwyczajowych
napiwków ok. 40 USD
i parków narodowych
••wyżywienia
w trakcie przejazdu pociągiem
ubezpieczenie KL 30 000 EUR, NNW 3
• dopłata
do pokoju 1-os. w hotelach i bazach
000 EUR
turystycznych: na zapytanie
• - koszty wizowania
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC
LIŚCIE
MARATONU
CENANANIE
ZAWIERA:
• zwyczajowych napiwków ok. 40 USD
• wyżywienia w trakcie przejazdu pociągiem
wybrzeżach, zajrzymy do wnętrza lodowych grot
do pokoju
1-os. w
i Dopłata
po tafli jeziora
pojedziemy
nahotelach
wysepkę Ogoj, gdzie
iznajduje
bazachsię
turystycznych:
na
buddyjska stupa.zapytanie
Po kolacji okazja, by
spróbować magiczny trunek syberyjskich szamaZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
nów
z tradycyjnymi
zakąskami.
NA LIŚCIE
MARATONU!
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jąc się przy najciekawszych miejscach na wybrze-

żach wyspy
(skaliste
przylądki
Bracia
Dzień
8 PoOlchon
śniadaniu
pakujemy
się Trzej
do UAZ-ów

Choboj) oraznawotwarty
Pieszczance
miejscu dawneii wyruszamy
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i kwaterujemy
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jąc
się przy na
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na wybrzew bazie naukowej.
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i Choboj) oraz w Pieszczance – miejscu dawnego
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na Wyspy
Uszkanii
i kwaterujemy
w bazie
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gęstą się
tajgą.
Tam
naukowej.
kąpiele w gorących źródłach wybijających wprost
na brzegu Bajkału. Przejazd na nocleg do Dawszy

Dzień
9 Dzielnymi
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okrążymy
płw.strażniŚwięty
- położonej
„pośrodku
niczego”
siedziby

ków iRezerwatu
towarzystwie
Nos
wjedziemyBarguzińskiego.
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w
głąb
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w
poszukiwaniu
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śladów w
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dzikich mieszkańców.
W kopnym
śniekąpiele
źródłach wybijających
wprost
gu
będziemy
poruszać
się
na
tradycyjnych
drewna brzegu Bajkału. Przejazd na nocleg do Dawszy
nianych nartach. Zakwaterowanie w domu jedne- położonej „pośrodku niczego” siedziby strażników
go ze strażników i czas na słuchanie wieczornych
Rezerwatu Barguzińskiego. W towarzystwie leśniopowieści o syberyjskiej przyrodzie.
ka udamy się w głąb tajgi w poszukiwaniu śladów
jej
dzikich
mieszkańców.
W kopnym
śniegu bęDzień
9 Kolejny
dzień przygody
na zamarzniętym
dziemy
się na
tradycyjnych
drewnianych
Bajkale.poruszać
Mijamy pola
lodowych
torsów
i budzące
nartach.
Zakwaterowanie
domu by
jednego
ze
grozę szczeliny.
Po drodzewpostój,
napić się
strażników
i czas na słuchanie
wieczornych
opowhisky z największego
kieliszka
świata. Pośród
kompletnej
dziczy jedziemy
wieści
o syberyjskiej
przyrodzie.na północ, aż do
Chakusów - malowniczego sanatorium z gorącymi źródłami
położonego
wśród leśnej
głuszy.
Dzień
10 Kolejny
dzień przygody
na zamarzWieczorem
rybna
uczta
z
omulem
w
roli
głównej.
niętym Bajkale. Mijamy pola lodowych torsów
i budzące grozę szczeliny. Po drodze postój, by
Dzień 10 Przejazd na północno-zachodni kraniec
napić się whisky z największego kieliszka świata.
Bajkału, do Siewierobajkalska - legendarnego
Pośród kompletnej dziczy jedziemy na północ, aż
miasta budowniczych Bajkalsko-Amurskiej Magido
Chakusów
- malowniczego
sanatorium
z gostrali.
Kilka chwil
na wypoczynek
po trudach
lorącymi
źródłamiprzez
położonego
wśródMorze
leśnejSyberii,
głuszy.
dowej podróży
zamarznięte
Wieczorem
rybna uczta
z omulemMuzeum
w roli głównej.
szybkie poznawanie
miasteczka:
Historii
BAM-u i modernistyczny budynek dworca kolejo-

wego. Kolacja
i nocleg
w pensjonacie.
Dzień
11 Przejazd
na północno-zachodni
kraniec
Bajkału, do Siewierobajkalska - legendarnego miaDzień
11 Poznajemy
okolice Siewierobajkalska:
sta
budowniczych
Bajkalsko-Amurskiej
Magistrali.
leżącą
u
stóp
Gór
Bajkalskich
Bajkalskoje
Kilka chwil na wypoczynek po wieś
trudach
lodowej
i słynący z gorących źródeł Goudżekit. Wieczopodróży przez zamarznięte Morze Syberii, szybkie

CENA: 6 470 PLN + 1
680 USD + pakiet
startowy
498Historii
USDBAM-u
poznawanie miasteczka:
Muzeum

– promocja budynek
do dniadworca
15.09.2014.
PoKoi modernistyczny
kolejowego.
tym
terminie
cena
za
pakiet
startowy:
lacja i nocleg w pensjonacie.

590 USD.
Dzień
12 Poznajemy
I rata:
800 PLNokolice
płatneSiewierobajkalska:
przy zapisie
leżącą u stóp
Gór Bajkalskich
wieś
Bajkalskoje
+ pakiet
startowy
według
i słynący z gorących
źródeł Goudżekit.
Wieczorem
kursu sprzedaży
Pekao
S.A.
„zaokrętowanie” w wagonach i początek kolejowej
II rata: 6 470 PLN na 35 dni przed
przygody - przejazdu po trasie słynnego BAM-u
imprezą (minus pierwsza
i Transsybu do Irkucka.
rata)
III
rata:
1
680 USD
uczestnik
Dzień 13 Spędzamy
dzień w pociągu, przyglądazabiera
ze sobą.
jąc się krajobrazom
zaśnieżonej
tajgi, zagubionych

w niej syberyjskich wiosek i chłonąc koloryt podróży rosyjską koleją.
rem „zaokrętowanie” w wagonach i początek kolejowej przygody - przejazdu po trasie słynnego
Dzień 14 Rano przybywamy do Irkucka. ZakwaBAM-u i Transsybu do Irkucka.
terowanie w hotelu, czas na wypoczynek. Wyjście
na miasto
- zwiedzaniedzień
ponad
lodoDzień
12 Spędzamy
w 100-letniego
pociągu, przygląłamacza
i katolickiej
katedrytajgi,
orazzagubioczas na
dając
się Angara
krajobrazom
zaśnieżonej
zakupy,
by ostatnie
rublewiosek
wydać i na
suweniry
dla
nych
w niej
syberyjskich
chłonąc
koloryt
krewnychrosyjską
i znajomych.
podróży
koleją.Uroczysta kolacja.

Dzień
13 Rano
przybywamy
dona
Irkucka.
ZakwaDzień 15
Po śniadaniu
transfer
lotnisko.
Wylot
terowanie
w
hotelu,
czas
na
wypoczynek.
Wyjście
przez Moskwę do Warszawy. Zakończenie wyprana
- zwiedzanie
ponad 100-letniego lodowy miasto
na Lotnisku
im. F. Chopina.
łamacza Angara i katolickiej katedry oraz czas na
zakupy, by ostatnie ruble wydać na suweniry dla
UWAGA!
krewnych i znajomych. Uroczysta kolacja.
1) Organizator kwalifikuje uczestników wg ich
osiagnięć
biegowych
i stażu
biegowego.
NieWylot
jest
Dzień
14 Po
śniadaniu
transfer
na lotnisko.
to wyjazd
dla poczatkujących
przez
Moskwę
do Warszawy.maratończyków.
Zakończenie wy2) Grupy
maksymalnie
9 osób + pilot.
prawy
naliczą
Lotnisku
im. F. Chopina.
3) W zależności od stanu pokrywy lodowej
UWAGA!
i warunków atmosferycznych program może
1)
Grupy
liczą maksymalnie 9 osób + pilot.
ulec
modyfikacji.
2)
W
zależności
od udziału
stanu pokrywy
4) Możliwość wzięcia
także w za-lodowej
iwodach
warunków
atmosferycznych
program
na dystansie: półmaratonu.
Cena może
ulec modyfikacji.
pakietu taka sama jak maratonu.
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MARATON
Po ZaMarZniĘtyM BaJkaLe
Jeden z najbardziej ekstremalnych maratonów świata!

TERMIN: 04.03 - 08.03.2017

CENA: 3 790 PLN + 565 EUR

I rata: 800 PLN + 565 EUR pakiet
startowy płatne przy zapisie
– 02.03.2015
IITERMIN:
rata: 379026.02
PLN płatne
na 35 dni
Cena:przed
1750wyjazdem
PLN + 498
USD
(minus
I rata)
– promocja do dnia 15.09.2014!

Cena: 2980 PLN + 590 USD

– przy zapisie po 15.09.2014.
PROGRAM:
I rata:
1750 na
PLN/
2980
PLNlubpłatne
Dzień
1 Zbiórka
lotnisku
w Berlinie
w Warszaprzy
zapisie.
wie w późnych godzinach popołudniowych. Samodzielny
Irkucka590
z przesiadką
Moskwie.
II rata:wylot
498doUSD/
USD xw kurs
sprzedaży Pekao SA – na 40
Dzień 2 dni
Przylot
do Irkucka
w godzinach
rannych,
przed
terminem
wyjazdu
transfer do
Listwianki,
zakwaterowanie, odpoczy(minus
I rata)

nek po podróży, popołudniu czas na zapoznanie
się z warunkami biegania na Bajkale, krótki trening
w
kolcach na lodzie, fakultatywnie możliwość
PROGRAM:
przejażdżki
psim zaprzęgiem,
Dzień 1 Zbiórka
na lotniskulub
w skuterem
Berlinie wśnieżpóźnym.
a później
tradycyjna syberyjska
banych Kolacja
godzinach
popołudniowych.
Samodzielny
wylot
do Irkucka
z przesiadką
w Moskwie.
nia
z rytualnym
chłostaniem
brzozowymi
witkami
i tarzaniem się w śnieżnej zaspie…a później dla
Dzień 2 Przylot
do Irkucka
w godzinach
ranchętnych
możliwość
odwiedzenia
domu twórnych,
transfer
do
Listwianki,
zakwaterowanie,
czości miejscowego barda śpiewającego rzewne
odpoczynek po podróży, popołudniu czas na
dumki o Bajkale i Syberii… Nocleg w drewnianych
zapoznanie się z warunkami biegania na Bajogrzewanych chatach nad jeziorem.
kale, krótki trening w kolcach na lodzie, fakultatywnie możliwość przejażdżki psim zaprzęgiem,
Dzień
3 Przedśnieżnym.
południemKolacja
wizyta a
w później
Muzeum
Bajlub skuterem
tradykalskim,
odkrywającym
tajemnic
przyrody
cyjna syberyjska
bania zwiele
rytualnym
chłostaniem
„Świętego
Morza”.
Popołudniu
czassię
nawprzygotobrzozowymi
witkami
i tarzaniem
śnieżnej
zaspie…a później dla chętnych możliwość od-

wanie
sprzętu
i odzieży,
czas miejscowego
na małą przebieżkę
wiedzenia
domu
twórczości
barda
aklimatyzacyjną
po Bajkale
i czas
na totalny
reśpiewającego rzewne
dumki
o Bajkale
i Sybelaks.
rii… Lekka
Noclegkolacja.
w drewnianych ogrzewanych chatach nad jeziorem.

Dzień 4 Maraton. Po śniadaniu przygotowanie
Dzień
3 Ostatnie
Przed południem
wizyta
Muzeum
do
biegu.
formalności,
zdaniew depozytu.

Bajkalskim,
odkrywającymnawiele
przyPrzewóz
poduszkowcami
drugitajemnic
brzeg jeziora,
rody „Świętego Morza”. Popołudniu czas na
rytualna uroczystość pokłonienia się duchom jeprzygotowanie sprzętu i odzieży, czas na małą
ziora i start w lodową pustkę. Zawodnicy półmaprzebieżkę aklimatyzacyjną po Bajkale i czas na
ratonu finiszują na środku jeziora skąd transportotalny relaks. Lekka kolacja.
towani będą do hotelu. Reszta biegnie zawzięcie
dalej
wszystkie
możliwe
Dzieńpokonując
4 (01.03.2015)
Maraton.
Poprzeszkody
śniadaniu
ale
głównie własną
Finisz naformalności,
oparach gliprzygotowanie
dosłabość…
biegu. Ostatnie
kogenu
natychmiastowe
przemieszczenie
się do
zdanie idepozytu.
Przewóz
poduszkowcami
na
drugi brzeg
jeziora, rytualna
uroczystość
pomiejsca
zakwaterowania
aby rozgrzać
skostniałe
kłonienia
sięjuż
duchom
jeziora
i start w glikogelodową
ciało
później
tylko relaks,
uzupełnianie
pustkę.
Zawodnicy
półmaratonu
finiszują
na
nu, witamin i soli mineralnych, relaksująca wizyta
środku
jeziora
skąd
transportowani
będą
do
how bani, próba przywrócenia krążenia krwi w organitelu. Reszta biegnie zawzięcie dalej pokonując
zmie. Wieczorem uroczysty Bankiet Maratoński w
wszystkie możliwe przeszkody ale głównie włahotelu Mayak, połączony z rozdaniem pucharów,
sną słabość… Finisz na oparach glikogenu i nanagród i dyplomów, a po części oficjalnej niekońtychmiastowe przemieszczenie się do miejsca
czące
się tańce prawie
rana białego.
zakwaterowania
aby do
rozgrzać
skostniałe ciało

później już tylko relaks, uzupełnianie glikogenu,
Dzień
śniadanie. Transfer
do Irkucka,
witamin5 Wczesne
i soli mineralnych,
relaksująca
wizyta
w bani, próba przywrócenia krążenia krwi w or-

odprawa
paszportowa.
do Berlina
ganizmie.biletowo
Wieczorem
uroczystyWylot
Bankiet
Maraprzez
Berlina lub
Warszawy
tońskiMoskwę.
w hotelu Przylot
Mayak,do
połączony
z rozdaniem
w
godzinachnagród
wieczornych.
pucharów,
i dyplomów, a po części
oficjalnej niekończące się tańce prawie do rana
białego.
UWAGA!
1) Organizator kwalifikuje uczestników wg ich
Dzień 5 Wczesne
śniadanie.
Transfer do
osiagnięć
biegowych
i stażu biegowego.
NieIrkucjest
ka, odprawa biletowo paszportowa. Wylot do
to wyjazd dla poczatkujących maratończyków.
Berlina przez Moskwę. Przylot do Berlina w go2) W zależności od stanu pokrywy lodowej
dzinach wieczornych.
i warunków atmosferycznych program może ulec
modyfikacji.
UWAGA!
3)
wzięcia
udziału, także
w zawodach,
1) Możliwość
Grupy liczą
maksymalnie
9 osób
+ pilot.
na
półmaratonu.
Cenapokrywy
pakieta taka
2) dystansie:
W zależności
od stanu
lodosama
maratonu.atmosferycznych program
wej i jak
warunków
może
modyfikacji.
4)
Przyulec
grupie
min. 10 osób, grupie towarzyszyć
będzie polskojęzyczny pilot.

CENA ZAWIERA:

CENA
• przelot ZAWIERA:
na trasie Berlin-Moskwa-Irkuck;
• przelot
na trasie Berlin/Warszawa-MoskwaIrkuck-Moskwa-Berlin
Irkuck-Moskwa-Berlin/Warszawa
• Irkuck;
zakwaterowanie:
1 noc; baza turystyczna

• zakwaterowanie:
1 noc; baza
turystyczna w
w Listwiance (stylowe,
syberyjskie,

Listwiance
drewniane
drewniane(stylowe,
domki z syberyjskie,
ogrzewaniem
domki
z ogrzewaniem
i banią,
elektrycznym
i banią, elektrycznym
2 noce;
2wnoce;
w najlepszym
w Listwiance,
najlepszym
hotelu hotelu
w Listwiance,
zzpełnymi
pełnymiwygodami,
wygodami,sauną,
sauną,siłownią,
siłownią,
kawiarnią,
kawiarnią,drink
drinkbarem
baremi wspaniałą
i wspaniałąkremową
zupą
z cukinii…
kremową
zupą z cukinii…
•• wyżywienie:
wyżywienie:śniadania
śniadaniai kolacje,
i kolacje,Pasta
PastaParty
przed
uroczysty
bankiet w dniu
Partymaratonem,
przed maratonem,
uroczysty
maratonu.
bankiet w dniu maratonu.
•• transport:
dniu
transport:przejazdy:
przejazdy:autobus
autobusww
dniu
przylotu
przylotu––liniowy,
liniowy,wwdniu
dniupowrotu
powrotupodstawiony
przez
organizatora
maratonu.
- podstawiony
przez
organizatora
• ubezpieczenie
maratonu. KL 30 000 EUR, NNW
000 EUR , ubezpieczenie
ryzyka
• 3ubezpieczenie
KL 30 000od
EUR,
NNW 3
wyczynowego
uprawiania sportów w dniu
000 EUR
• zawodów
koszty wizowania
• koszty wizowania
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
NA LIŚCIE MARATONU!
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
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Maraton w RIO DE JANEIRO

PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do
Rio przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień 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 katedry i sambodromu
- gdzie tańczy słynny karnawałowy korowód, stadion Maracana. Powrót do hotelu. Nocleg w Rio.

Dzień 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 opiekuńczym geście. Następnie wizyta
w Ogrodzie Botanicznym. Po południu czas wolny
na spacery. Wieczorem fakultatywnie możliwość
wyjścia do najlepszego w Brazylii teatru tańca wieczór w rytmie samby. Nocleg w Rio.

Dzień 4 Maraton w mieście Boga - Rio de Janeiro. To jedna z najładniejszych tras maratońskich.
Wiedzie praktycznie cały czas nadbrzeżnymi
bulwarami wzdłuż oceanu. Wiedzie obok dzielnic ludzi, którym się powiodło i którzy żyją tu w
Rio w pełnym przepychu. Ale wiedzie też wzdłuż
rozciągających się na rozległym wzgórzu faveli
– dzielnicy biedoty miejskiej, z której co paradoksalne, wywodzi się największa ilość biegaczy biorąca udział w tym maratonie. Także stąd właśnie
rekrutuje się największa ilość szkół samby, które
uświetniają słynny karnawał w Rio. To także bodajże jedyny maraton na świecie gdzie publiczność może obserwować i oklaskiwać biegaczy
z pozycji horyzontalnej, wprost z plaży. I dzięki
temu właśnie ma się wrażenie, że panuje tu swoista harmonia. Jedni biegną w pocie czoła, inni
leżą . Dzięki temu równowaga w przyrodzie jest
zachowana. Co nie znaczy, że między jednymi
a drugimi panuje jakieś szczególne zrozumienie.
Ci leżący nie mogą do końca zrozumieć po co
ci maratończycy tak się męczą. A Ci biegający z
kolei, też nijak nie mogą zrozumieć jak można tak
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

TERMIN: 15.06 - 23.06.2017
całe dnie leżeć… I to jest główne rozważanie filozoficzne, które przyświeca większości uczestników
maratonu w Rio. Czas płynie wartko, kilometry
uciekają, od oceanu wieje chłodna bryza, palmy
rzucają rachityczny cień, który prawie nie daje
chłodu a na całość dziejących się na dole zdarzeń
spogląda z monumentalnego postumentu litościwy Chrystus, który wszystko widzi, wszystko wie,
również to kto jak i kiedy i w jakim czasie ukończy
ten bieg… To z tego właśnie względu spora ilość
zawodników znaczy się znakiem krzyża świętego
przed startem a Chrystusa bierze za powiernika
swej misji biegowej…. część z nich później będzie
leżeć krzyżem przed ociekającym złotem ołtarzami w dziękczynnym geście zadośćuczynienia.
Takie jest bowiem Rio. Tacy są jego mieszkańcy
i taki jest maraton w tym mieście… A już po biegu wieczorową porą jak na Brazylię przystało – la
unica fiesta brasileira… Dużo czerwonego wina,
dużo churrasco, - pieczonej na grillu wołowiny ale
najwięcej – głośnych dźwięków w rytmie salsy!
A wtedy obolałę nogi nie czekają na sygnał z głowy. Machinalnie jak gdyby same prowadzą do
tańca. I nagle wszystko wokół zaczyna wirować.
A zawodnicy odnajdują się w nowym wcieleniu - tym
razem jako tancerze … Powrót do hotelu. Nocleg.

Dzień 5 Po śniadaniu transfer na lotnisko, wylot
do Iguacu. Po południu przejazd na lotnisko. Wylot do Iguacu. Przylot. Transfer do hotelu. Nocleg
w Iguacu.

Dzień 6

Spotkanie z wielką i dziką przyrodą.
Oglądanie wodospadów po stronie brazylijskiej,
spacer po platformach widokowych. Następnie
dla chętnych czas wolny na atrakcje dodatkowe:
fakultatywny przelot helikopterem nad wodospadami, fakultatywna wycieczka do przygranicznej
miejscowości Ciudad del Este po stronie paragwajskiej, a wieczorem fakultatywna możliwość
skosztowania pożywnego churrasco - grillowanej
wołowiny spożywanej zwykle z dużą ilością czerwonego wina i koniecznie z muzyką w tle i przyglądanie się popisom tanecznym artystów z całej
Ameryki Łacińskiej. Nocleg w Iguacu.

CENA: 6 950 PLN + 998 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 6950 PLN płatne na 35 dni
przed wyjazdem (minus I rata)
III rata: 998 USD uczestnik zabiera
ze sobą
Dzień 7 Przejazd na argentyńską stronę wodospadów, w tym największego z nich - Garganta del
Diablo, spacer 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. Powrót
na stronę brazylijską, powrót do hotelu.
Dzień 8 Po śniadaniu przejazd na zwiedzanie zapory
Itaipu. Następnie transfer na lotnisko. Wylot do Sao
Paulo. Przylot. Przerwa tranzytowa. Wylot do Europy.
Dzień 9 Przylot do Europy, przesiadka na samolot
do Warszawy. Przylot do Warszawy.

CENA ZAWIERA:
• przeloty na trasie Warszawa - Rio de Janeiro
- Iguacu – Sao Paulo - Warszawa

• transport: samolot, mikrobus
• zakwaterowanie: hotele 3***, pokoje 2osobowe z łazienkami,

• wyżywienie: wszystkie śniadania typu bufet
• przewodnik anglojęzyczny
• ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR

i NNW 3 000 EUR) , ubezpieczenie od ryzyka
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 120 USD, płatne z I ratą
• bilety wstępu 90 USD
• napiwki ok. 30 USD
• dopłata do pokoju 1-osobowego 370 USD
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
UWAGA! MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU, TAKŻE W ZAWODACH
NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU, 6 KM. CENA PAKIETÓW TAKA
SAMA JAK PRZY MARATONIE.
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Maraton w kraju grzmiącego smoka

– BHutanie

PROGRAM:
PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w WarszaDzień
1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.
wie. Wylot do Bhutanu przez jeden z europejWylot
do Bhutanu
przez jeden z europejskich porskich portów
lotniczych.
tów lotniczych.

Dzień 2 Przylot do
Dzień
Przylot do
Przerwa2 tranzytowa.

Delhi wczesnym rankiem.
Delhi
rankiem.
Okołowczesnym
godziny 9:00
wylot
do Bhutanu.
PrzylotOkoło
do Bhutanu
w godzinach
Przerwa
tranzytowa.
godziny 9:00
wylot do
przedpołudniowych.
Transferwdo
hotelu wprzedParo,
Bhutanu.
Przylot do Bhutanu
godzinach
zakwaterowanie.
Lunch
w
restauracji
w
Paro.
południowych. Transfer do hotelu w Paro, zakwaZwiedzanie
miasta:
Muzeum
Ta
Dzong
jedyne
terowanie. Lunch w restauracji w Paro. ZwiedzaMuzeum Narodowe w Bhutanie i zarazem najnie miasta: Muzeum Ta Dzong - jedyne Muzeum
lepsze spośród muzeów historii naturalnej w Azji.
Narodowe w Bhutanie i zarazem najlepsze spoWśród kolekcji znajdują się starożytne zbroje,
śród muzeów historii naturalnej w Azji. Wśród
tkaniny i obrazy. Muzeum zostało częściowo
kolekcji
znajdują
starożytne
zbroje,
zniszczone
przez się
trzęsienie
i obecnie
jesttkaniny
w reimoncie,
obrazy. Muzeum
zostało częściowo
który uniemożliwia
wejście zniszczone
do budynprzez
obecnie jest
w remoncie,
który
ku aletrzęsienie
niektóre ieksponaty
zostały
przeniesione
uniemożliwia
wejście
do budynku
niektóre
do pomieszczenia
dostępnego
dlaale
zwiedzających. Z muzeum
się wspaniały
widok
eksponaty
zostały roztacza
przeniesione
do pomieszczena
przepiękną
dolinę
Paro.
Sesja
fotograficzna
nia dostępnego dla zwiedzających. Z muzeum
a następnie
przejazd do
ParonaRinpung
Dzong:
roztacza
się wspaniały
widok
przepiękną
doznany
również
jako
„twierdza
na
stosie
kamieni”.
linę Paro. Sesja fotograficzna a następnie przeBudowla powstała w 1646. Podejście do Dzong
jazd do Paro Rinpung Dzong: znany również jako
prowadzi przez tradycyjny most po kamienistej
„twierdza na stosie kamieni”. Budowla powstała
ścieżce. Podziwianie cudu architektonicznego
w 1646. Podejście do Dzong prowadzi przez tradycyjny most po kamienistej ścieżce. Podziwianie
cudu architektonicznego Dzong, gdzie każdego
roku odbywa się jeden z najwspanialszych festiwali nieskażonej kultury w Bhutanie – Paro Tshechu. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg w Paro.

Dzień 3 Paro: Wycieczka do gniazda Tygrysa
Po wczesnym śniadaniu trekking do klasztoru
Taktsang – Gniazda Tygrysa. Klasztor został
zbudowany na krawędzi klifu i jest owiany wieloma legendami. Jest także jednym z najbardziej
czczonych miejsc pielgrzymkowych w Bhutanie
a także. Według jednej z legend - Guru Rinpocze
(drugi Budda), poleciał na klif na grzbiecie ty12
12 || Logos
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TERMIN: 26.02 - 09.03.2017

CENA: 6 490 PLN + 1 970 USD

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 6 490 PLN PLN płatne na 35
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CENA
•Maratonu
Bilet lotniczy
na trasiezwycięzców
Warszawa –i uczestników
Delhi;
z dekoracją
Paro – Delhi – Warszawa,
• Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*,
• Wyżywienie: śniadanie, obiady, kolacje,
ZAWIERA:
•CENA
Wizy do Bhutanu,
Bilet lotniczy
na trasie
Warszawa
– Delhi;
••Transfery;
lotnisko
– hotel
– lotnisko,
Paro –polskojęzycznego
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Zakwaterowanie w hotelach 3* i 4*,
Wyżywienie:
śniadanie,lokalnych,
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••Opłaty
za przewodników
Wizy do Bhutanu,
••Ubezpieczenie
Europa (KL 30 000EUR,
•NNW
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lotnisko
– hotel – lotnisko,
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, ubezpieczenie
od ryzyka
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• OpłataNIE
za pakiet
startowy,
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•
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NIE
ZAWIERA:

USD).
•(250
Napiwków,
• Opłat lotniskowych,
ZGŁOSZENIA
WYCZERPANIA
• Dopłaty do DO
pokoju
jednoosobowego (250
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
USD).

UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ
WZIĘCIA MIEJSC
ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
UDZIAŁU, TAKŻE W ZAWODACH,
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Maratonu Punakha Dzong. Nocleg.
z dekoracją zwycięzców i uczestników Maratonu
Punakha
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bocznych; ośrodków
medytacyjnych,
szkół i roku
maw
parku
można
żurawie!
łych
pokoidostrzec
gościnnych.
Po czarnoszyje
zwiedzeniu klasztoru
Mini
trekkingszlakiem
potrwa około
dwóch
Powrót
wędrówka
przyrody,
o godzin.
tej porze
roku
do
hotelu.dostrzec
Kolacja. Nocleg.
w parku
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stauracji na przełęczy Dochu La na wysokości
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fortecy i świątyni wybudowanej w 1649
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dziś
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w
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–
w hotelu. Kolacja. Nocleg. dziś niestety pozostały po niej głównie ruiny.
zakwaterowanie w hotelu. Kolacja. Nocleg.
Dzień 11 Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotnisko. Wylot do Warszawy przez jeden z europejDzień 11 Śniadanie w hotelu. Przejazd na lotniskich
portów
sko. Wylot
dolotniczych.
Warszawy przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień 12 Przylot do Warszawy. Zakończenie maratońskiej
Dzień 12 wyprawy.
Przylot do Warszawy.
Logos
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Maraton w ojczyźnie najlepszych
biegaczy świata - ETIOPII

PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie lub
w Berlinie. Wylot do Etiopii przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień 2 Przylot do Addis Abeby w godzinach
rannych. Transfer do hotelu. Śniadanie. Odpoczynek po podróży. Lekki trening biegowy
w ramach aklimatyzacji do nowych warunków.
Popołudniu spotkanie informacyjne z organizatorem maratonu a następnie 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

14 | Logos Travel

z małżonką); wjazd na wzgórze Yntoto, podziwianie panoramy Addis Abeby, zwiedzanie
pałacu Menelika II - jednego z największych
władców Etiopii. Powrót do hotelu. Powitalna
kolacja. Nocleg.

Dzień 3 Śniadanie. Przejazd do jeziora Langano; po drodze zwiedzanie kościołów wykutych
w skale w Adadi Mariam oraz zwiedzanie okolic
jeziora Ziway. Po południu krótkie zwiedzanie
miasta, a następnie przejazd pociągiem malowniczą trasą wokół jeziora Langano. Nocleg
w nad brzegiem jeziora w resorcie Langano.

Dzień 4 Pożywne śniadanie. Ostatni dzień
na wypoczynek przed zawodami. Spacery po

okolicy. Pływanie lub leżenie płaskie. Ośrodek
z pełnym zapleczem odnowy biologicznej (basen i sauna) prowadzony jest przez byłego maratończyka. Fakultatywnie możliwość masaży.
Nocleg w SINBO Langano Resort / Sabana Beach Resort.

Dzień 5 Lekkie biegowe śniadanie. Przejazd na
miejsce startu. Start do maratońskiego biegu
na etiopskiej ziemi… Ziemi, która wydała najlepszych biegaczy świata. Ziemi jałowej i spękanej
od palącego słońca. Trasa wiedzie raz w górę,
raz w dół. Kamienista ścieżka prowadzi meandrami między ciernistymi krzewami, i rzadkimi
źdźbłami spalonej na popiół trawy, spomiędzy
której w każdej chwili znienacka wypełznąć

www.wyprawy.pl

TERMIN: 02.08 - 08.08.2017

CENA: 4 700 PLN + 870 EUR

może jadowita żmija... Próba utrzymania załochwili znienacka wypełznąć może jadowita
żonego rytmu, co w warunkach mocno pofałżmija... Próba utrzymania założonego rytmu,
dowanej trasy biegnącej na wysokości ponad
co w warunkach mocno pofałdowanej trasy
1200 m. jest zajęciem co najmniej karkołombiegnącej na wysokości ponad 1200 m. jest
nym.
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Warszawa
••Transfery
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– lotnisko
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• Wyżywienie:
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i NNW 3 000
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zaczynają funkcjonować zupełnie odmiennie.
lącym słońcem bezchmurnego nieba Etiopii
Niektóre z nich zaczną się nawet buntować! Na
wszystkie organy ludzkiego ciała zaczynają
znak protestu na przykład serce już po półgofunkcjonować zupełnie odmiennie. Niektóre
dzinie biegu zacznie bić jak oszalałe, w pojawią
z nich zaczną się nawet buntować! Na znak
się
szumy,na
a wprzykład
zaprawionych
nogach
protestu
serce do
jużbiegów
po półgodzi–
wata…
myśl
prześladowcza
wtedy
nie
biegujedyna
zacznie
bić
jak oszalałe, jaka
w pojawią
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się będzie
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nie maz cienia
złudzeń, że wyjdzie
się z tej
Daremny
jednak
to
trud.
Tu
przeważnie
nie
opresji cało. Najgorsze w tym wszystkim, że nie
ma drzew. I nie ma cienia… nie ma cienia złubędzie można nawet zapłakać nad swym losem
dzeń, że wyjdzie się z tej opresji cało. Najgorgdyż panująca temperatura osusza doszczętnie
sze w tym wszystkim, że nie będzie można
kanaliki łzowe… Ale rasowy biegacz nigdy się
nawet zapłakać nad swym losem gdyż panie
poddaje.
W myśl zasady
nas nie zabije
nująca
temperatura
osusza co
doszczętnie
kato
nasłzowe…
wzmocniAle
– zamiast
zmniejszyć
należy
naliki
rasowy biegacz
nigdy
się
zwiększyć
tempo.
A wtedy
kora
wynie poddaje.
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co nadnerczy
nas nie zabije
rzuci
taką
dawkę adrenaliny,
każdy biegacz
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wzmocni
– zamiast że
zmniejszyć
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A wtedy
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się jaktempo.
niegdysiejszy
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Gdzieś
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wyrzuci
taką
dawkęnagle
adrenaliny,
że każdy
w
stóp
wyrosną
skrzydła.
To co
biegacz
poczuje
się
jak
niegdysiejszy
Herbyło jeszcze chwilę wcześniej udręką – stanie
mes.
Gdzieś
w
okolicy
stóp
wyrosną
nagle
się ekstazą. I prawie każdy biegacz poweźmie
skrzydła. To co było jeszcze chwilę wcześniej
nową myśl i nowe hasło. O biegu ów! Trwaj jak
udręką – stanie się ekstazą. I prawie każdy
najdłużej gdyż cierpienie uszlachetnia… I z takim
biegacz poweźmie nową myśl i nowe hasło.
przesłaniem w głowie i na ustach, resztkami sił,
O biegu ów! Trwaj jak najdłużej gdyż ciersłaniając
się na nogach, Iprzekroczenie
linii mety
pienie uszlachetnia…
z takim przesłaniem
jednego
maratow głowiez i najbardziej
na ustach, ekstremalnych
resztkami sił, słaniając
nów
świata
pod przekroczenie
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Etiopii.
się na
nogach,
linii mety
jedTeraz
można
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w cieniu,
nego znareszcie
najbardziej
ekstremalnych
maratonów

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 700 PLN płatne na 35 dni
przed wyjazdem (minus I rata)
Termin:
12 EUR
– 17.08.2015
III rata: 870
uczestnik zabiera
Cena:ze3 sobą
100 PLN

+ 850 EUR

oddać w ręce masażystek lub masażystów, pić
do
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co kto
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rejak
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Pokonaniasięwszystkich
własnych
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do woli i bez
wyrzutówsłabości…
sumienia
oprócz
słabości
do
biegania…
Czas
na absoafrykańskimi przysmakami jak na
przykład
pielutny relaks a wieczorem Grill Party w resorcie
czeń z bawoła, sery z bawolego mleka i bawole
Lugano. Objadanie się do woli i bez wyrzutów
karpaccio. Wszystko to podlewane znakomisumienia afrykańskimi przysmakami jak na
tym etiopskim piwem z prosa z obowiązkową
przykład pieczeń z bawoła, sery z bawolego
etiopską
przekąską
– plackami
dżera w
mleka i bawole
karpaccio.
Wszystko
to sosie
podsłodko
kwaśnym lub
pikantnym.
Uroczystość
lewane–znakomitym
etiopskim
piwem
z prosa
wręczenia
medalietiopską
i pucharów
dla najlepszych
z obowiązkową
przekąską
– plackaamipóźniej
tańce –tych
dużych ilub
mniejdżera obłąkańcze
w sosie słodko
kwaśnym
pikantnym.
Uroczystość
medali
i puszych
zwycięzców
przywręczenia
dźwiękach
bębnów…
charówbiegowa
dla najlepszych
a później
obłąkańcze
wielka
feta. Nocleg
w SINBO
Langano
tańce
tych
dużych
i
mniejszych
zwycięzców
Resort / Sabana Beach Resort.
przy dźwiękach bębnów… wielka biegowa
feta. Nocleg w SINBO Langano Resort / SaDzień
6 Śniadanie. Powrót do Addis Abeba, po
bana Beach Resort.
drodze podglądanie głębokiej etiopskiej prowincji. Wizyta na bazarze, czas na zakup pamiątek.
Dzień 6: Śniadanie. Powrót do Addis Abeba,
Przejazd
na lotnisko.
Wylotgłębokiej
do Europy.etiopskiej
po drodze
podglądanie
prowincji. Wizyta na bazarze, czas na zakup

Dzień
7 Przylot
lub Berlina,
zapamiątek…
czasdonaWarszawy
zakup pamiątek.
Prze-

kończenie
maratońskiej
jazd na lotnisko.
Wylot wyprawy.
do Europy.
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Maraton na rajskich HawaJaCH

Plus Los Angeles i Kulturalna Stolica Świata – Nowy Jork w przedświątecznej odsłonie…

TERMIN: 04.12 - 14.12.2017

CENA: 6 890 PLN + 1490 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 6 890 PLN płatne na 35 dni
przed wyjazdem (minus I rata)
II rata: 1 490 USD uczestnik zabiera
Termin:
- 18.12.2014
ze8sobą

CENA: 6 490 PLN
+ 1 290 USD
PROGRAM:

Dzień 1 Zbiórka wcześnie rano na lotnisku w Warszawie. Wylot do Los Angeles przez Paryż. Przylot
PROGRAM:
do
Los Angeles około godziny 13.00 czasu miejDzień 1 Transfer
Zbiórkadowcześnie
rano na lotnisku
scowego.
hotelu. Odpoczynek
po pow
Warszawie.
Wylot
do
Los
Angeles
przez Padróży. Około godziny 16.00 wyjazd na zwiedzanie
ryż. Przylot do Los Angeles około godziny 13.00
Los Angeles: Hollywood, Beverly Hills, Sunset Buczasu miejscowego. Transfer do hotelu. Odpolevard, Promenada Gwiazd, Teatr Chiński. Powrót
czynek po podróży. Około godziny 16.00 wyjazd
do hotelu. Nocleg.
na zwiedzanie Los Angeles: Hollywood, Beverly
Hills, Sunset Bulevard, Promenada Gwiazd, TeDzień
2 po śniadaniu
przejazd
lotnisko. Przylot
atr Chiński.
Powrót do
hotelu. na
Nocleg.
na leżące na końcu świata Hawaje - rajskie wyspy
Pacyfiku.
Przylot doprzejazd
Honolulunaokoło
południa.
Dzień
2 po śniadaniu
lotnisko.
Przylot na leżące
na końcu
światawHawaje
- rajskie
Transfer
do hotelu
położonego
okolicy osławiowyspy
Przylotpodookolicy,
Honolulu
około ponej
plażyPacyfiku.
Waikiki. Spacer
aklimatyzacja.
łudnia.
Transfer
do
hotelu
położonego
w okolicy
Zapoznawanie się z wygodą plaży poprzez
krótkie
osławionej
plaży
Waikiki.
Spacer
po
okolicy,
leżenie płaskie w słońcu lub pod palmą lubakliteż
matyzacja. Zapoznawanie się z wygodą plaży
ostrożne brodzenie w ciepłych wodach Pacyfiku,
poprzez krótkie leżenie płaskie w słońcu lub pod
stanie na jednej nodze, bryzganie wodą, etc.
palmą lub też ostrożne brodzenie w ciepłych wodach Pacyfiku, stanie na jednej nodze, bryzganie
Dzień
3 Całodzienna wycieczka wokół Oahu wodą, etc.
głównej wyspy archipelagu hawajskiego - Zatoka
Hanaumea,
morski gejzer
Halona Blow
Dzień 3 Całodzienna
wycieczka
wokółHole,
Oahuja-pońska
kultowe plaże
surferów. -Wizyta
głównejświątynia,
wyspy archipelagu
hawajskiego
Zatoka plantacji
Hanaumea,
morski gejzer
na
ananasowej
Dole’a.Halona Blow Hole,
japońska świątynia, kultowe plaże surferów. Wizyta
ananasowej
Dole’a.
Dzieńna4plantacji
Wypoczynek
na plaży
lub też fakultatywnie wylot na Big Island - największą hawajską
Dzień 4 Wypoczynek na plaży lub też fakultawyspę. Zwiedzanie Parku Narodowego „Hawaii
tywnie wylot na Big Island - największą hawajską
Volcanoes” - podglądanie aktywnego wulkanu Kiwyspę. Zwiedzanie Parku Narodowego „Hawaii
lauea. Wizyta w dzikiej hawajskiej dżungli. Późnym
Volcanoes” - podglądanie aktywnego wulkanu
wieczorem
powrót w
na dzikiej
Oahu. hawajskiej dżungli.
Kilauea. Wizyta

Późnym wieczorem powrót na Oahu.
Dzień 5 Do południa ostatnie, beztroskie baraszkowanie
ciepłych
wodach
Pacyfiku.
Około połuDzień 5wDo
południa
ostatnie,
beztroskie
baraszkowanie
w ciepłych
wodach
Pacyfiku.
Okodnia
wymeldowanie
z hotelu
i wyjazd
autobusem
ło południa wymeldowanie
z hotelu
aukomunikacji
miejskiej do Pearl
Harbor,i wyjazd
gdzie oglątobusem
komunikacji
miejskiej
do
Pearl
Harbor,
damy film dokumentalny o tragedii z 1941 r. oraz
gdzie oglądamy
ciekawe
muzea. film dokumentalny o tragedii
z 1941 r. oraz ciekawe muzea.

Dzień 6 Wypoczynek bierny i czynny, lub też, faDzień 6 Wypoczynek bierny i czynny, lub też, fa-

kultatywnie całodniowa wycieczka do Centrum
kultatywnie całodniowa wycieczka do Centrum
Kultury Polinezyjskiej. Oglądanie pokazów tańców,
16 || Logos
Logos Travel

Kultury Polinezyjskiej. Oglądanie pokazów tańśpiewów
i sztuki
prezentowanych
przezprzez
zespoły
ców, śpiewów
i sztuki
prezentowanych
zefolklorystyczne
z całego
regionuregionu
Pacyfiku.
Po pospoły folklorystyczne
z całego
Pacyfiku.
kazach
obfita aż
do aż
przesady
kolacja kolacja
na ciepło
Po pokazach
obfita
do przesady
na
(możliwość
pochłonięcia
do 15 000
kalorii...).
Pociepło (możliwość
pochłonięcia
do 15
000 kalorii...). na
Powrót
naz nocleg
z okropnymi
wrót
nocleg
okropnymi
wyrzutamiwyrzutami
sumienia
sumienia
i
mocnym
postanowieniem
pomiarkoi mocnym postanowieniem pomiarkowania
w jewania w
jedzeniu i piciu...
dzeniu
i piciu...

Dzień 77 Maraton.
(14.12.2014) Bardzo wczesna
Dzień
Maraton. Bardzo wczesna pobudka.

pobudka. Transfer w okolicę linii startu i zanim
Transfer w okolicę linii startu i zanim pierwszy
pierwszy hawajski kur zapieje – już o godzinie
hawajski kur zapieje – już o godzinie 5.00 w czas
5.00 w czas kiedy słońce – olbrzymia czerkiedy
– olbrzymia
czerwona
kula zacznie
wonasłońce
kula zacznie
nieśmiało
wyłaniać
się zza
nieśmiało
wyłaniać
się zza
linii horyzontu
– start
linii horyzontu
– start
do biegu
maratońskiego
do
biegu maratońskiego
najbardziej
w najbardziej
idyllicznej –wprawie
rajskiejidyllicznej
scenerii
–
prawie rajskiej
scenerii
Hawajów.
Hawajów.
Przyjemna,
łagodna
bryza Przyjemna,
wiejąca od
Pacyfiku bryza
jest niczym
na umęczone
wyłagodna
wiejącabalsam
od Pacyfiku
jest niczym
siłkiem
ciało.
Idylliczne
widoki
radują
duszę
i są
balsam na umęczone wysiłkiem ciało. Idylliczne
ukojeniem
dla
obolałego
gdzieś
na
30tym
kilowidoki radują duszę i są ukojeniem dla obolałego
metrze na
ciała.
Feeria
barw, kolorów,
zapachów
gdzieś
30tym
kilometrze
ciała. Feeria
barw,
– pobudza wszystkie zmysły i chęć do rywalizakolorów, zapachów – pobudza wszystkie zmysły
cji… Za sprawą zatem płaskiego terenu i otoczei chęć do rywalizacji… Za sprawą zatem płaskiego
nia, każdy biegacz może zupełnie realnie liczyć
terenu i otoczenia, każdy biegacz może zupełnie
na ustanowienie swojego rekordu życiowego.
realnie
swojego
rekordu
Im bliżejliczyć
metyna
tymustanowienie
wyraźniej słychać
będzie
wyżyciowego.
Im bliżej mety
tymwśród
wyraźniej
buchy spontanicznej
radości
tych,słychać
którzy
będzie
spontanicznej
radości
wśród
właśnie wybuchy
bieg kończą
i doznali nagle
oświecenia
tych,
którzy właśnie
bieg kończą
i doznaliOdbiór
nagle
iż życiowy
rekord został
ustanowiony.
pamiątkowego
medalu
w kształcie
kwiatu Lei –
oświecenia
iż życiowy
rekord
został ustanowiony.
jedynego
takiego bajecznie
kolorowego.
Odbiór
pamiątkowego
medalu
w kształciePożywkwiatu
ny
posiłek
składający
się
z
rarytasów
hawajskiej
Lei – jedynego takiego bajecznie kolorowego.
Pokuchniposiłek
– orzeszki
Makadamia,
plastry ananasa
żywny
składający
się z rarytasów
hawajprosto z plantacji, świeża oceaniczna ryba. Wyskiej kuchni – orzeszki Makadamia, plastry anapoczynek – najlepiej na plaży Waikiki – w cieniu
nasa prosto z plantacji, świeża oceaniczna ryba.
oleandra lub palmy.
Wypoczynek – najlepiej na plaży Waikiki – w cieniu
oleandra
palmy.przeznaczony na regenerację
Dzień 8lubDzień
organizmu, brodzenie w ciepłych wodach Pa-

Dzień
Dzień
przeznaczony
regeneracjębierny.
orgacyfiku 8
lub
też pływanie
albo na
odpoczynek

nizmu,
brodzenie
w ciepłych
wodachwylot
Pacyfiku
lub
Popołudniu
przejazd
na lotnisko,
do Nowego
Jorku. albo odpoczynek bierny. Popołudniu
też
pływanie
przejazd na lotnisko, wylot do Nowego Jorku.
Dzień 9 Przylot do Nowego Jorku w godzinach
przedpołudniowych.
Przejazd
do whotelu.
ZaDzień 9 Przylot do Nowego
Jorku
godzinach
kwaterowanie, odpoczynek po podróży. Około
przedpołudniowych. Przejazd do hotelu. Zakwagodziny 15 wyjście na zwiedzanie miasta o tej
terowanie, odpoczynek po podróży. Około godziporze przyozdobionego milionami świecących
ny 15 wyjście na zwiedzanie miasta o tej porze
girland, choinek:
przyozdobionego
milionami
świecących
Midtown (fakultatywny
wjazd
na Empiregirland,
State
choinek: Midtown (fakultatywny wjazd na Empire

Building), Grand Central Terminal, 5th Av., 42 Av.,
State
Grand Central
Terminal,
5th Av.,Ellis
42
Time Building),
Square, Broadway,
Statua
Wolności,
Av.,
TimeWall
Square,
Broadway,
Statua
Wolności,
Ellis
Island,
Street,
NY Stock
Exchange,
Punkt
Island,
Wall Street,możliwość
NY Stock podglądania
Exchange, Punkt
„0”.
„0”. Wieczorem
najróżWieczorem
możliwość podglądania
niejszych świątecznych
inscenizacji najróżniejna skalę
jaka jest
możliwa tylko
w Ameryce.
Nocleg.
szych
świątecznych
inscenizacji
na skalę
jaka jest
możliwa tylko w Ameryce. Nocleg.
Dzień 10 Do południa dalsze zwiedzanie najważniejszych
atrakcji dalsze
Nowego
Yorku. Późnym
Dzień
10 Do południa
zwiedzanie
najważpopołudniem przejazd na lotnisko. Wylot do
niejszych atrakcji Nowego Yorku. Późnym popołuEuropy.
dniem przejazd na lotnisko. Wylot do Europy.

Dzień 11 Przylot do Europy. Przerwa tranzytoDzień
11 Przylot
do Europy.
Przerwa tranzytowa.
wa. Wylot
do Warszawy.
Lądowanie
na lotnisku
Wylot
Lądowanie
na lotnisku
OkęOkęciedo wWarszawy.
godzinach
południowych.
Powrót
cie
w godzinach
Powrót twardym
twardym
duktempołudniowych.
w domowe pielesze,
na łono
duktem
w domowe
pielesze,
na łono stęsknionych
stęsknionych
rodzin
z maratońskim
medalem
w dłoni..
rodzin
z maratońskim medalem w dłoni..

CENA ZAWIERA:
•CENA
przeloty na
trasie Warszawa - Los Angeles ZAWIERA:
- Los Angeles - Warszawa
• Honolulu
Pakiet startowy

•• zakwaterowanie
w hotelach i motelach 3***
Pasta Party po maratonie
2os.medyczne
z łazienkąna
i klimatyzacją)
• (pokoje
Wsparcie
trasie biegu

•• przejazdy
wewnętrzne
mikrobusami
przeloty na
trasie Warszawa
- Los

zAngeles
klimatyzacją
- Honolulu - Los Angeles –

• śniadania
na większości trasy
Warszawa
•• Pasta
Party
po maratonie rezydenta na
opiekę
polskojęzycznego
• Wsparcie
medyczne na trasie biegu
Hawajach
•• opiekę
polskojęzycznego
transport
– mikrobus rezydenta na Hawajach
•• opłaty
za miejscowych
ubezpieczenie
Europaprzewodników
(KL 30 000 EUR
• transport
mikrobus
i NNW 3 –000
EUR)
•• ubezpieczenie
Europa
(KL 30 000
EUR
zakwaterowanie
w hotelach
i motelach

i NNW
3 000 EUR),
od ryzyka
3*** (pokoje
2os. zubezpieczenie
łazienką i klimatyzacją)
uprawiania
sportów w dniu
• wyczynowego
przejazdy wewnętrzne
mikrobusami
zawodów
z klimatyzacją
• opłaty za miejscowych przewodników
• śniadania
na ZAWIERA:
większości trasy
CENA
NIE
• pakiet startowy: 230 USD płatne z I ratą
•CENA
bilety wstępu
USD
NIE40ZAWIERA:
•• opłaty
USD
bilety lotniskowe
wstępu 40 30
USD
•• koszty
opłatywyżywienia
lotniskoweuczestnicy
30 USD pokrywają
własnym
zakresieuczestnicy
(ok. 8-15 USD
za posiłek)
• we
koszty
wyżywienia
pokrywają
• wizy
USA
we własnym
zakresie (ok. 8-15 USD za
• dopłata
posiłek)do pokoju jednoosobowego
• 520
wizyUSD
USA
• dopłata do pokoju jednoosobowego
ZGŁOSZENIA
520 USD DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ
NA LIŚCIE
MARATONU!WZIĘCIA UDZIAŁU,
TAKŻE W ZAWODACH, NA DYSTANSIE:
PÓŁMARATONU, 10 KM, MILA. CENA
PAKIETU TAKA SAMA JAK MARATONU.

www.wyprawy.pl
www.wyprawy.pl

Maraton w krainie gejzerów i wulkanów

– iSLandia – reykJaVik
TERMIN: 17.08 - 20.08.2017

CENA: 3 600 PLN + 345 EUR

PROGRAM:
PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w WarDzień
1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.
szawie. Wylot do Islandii przez jeden z portów

Wylot
do Islandii
przez
z portówTransfer
lotniczych.
lotniczych.
Przylot
dojeden
Reykjaviku.
do
Przylot
do drodze
Reykjaviku.
Transfer
do hotelu.
Po
hotelu. Po
wizyta
w Błękitnej
Lagunie,
drodze
wizyta
Błękitnej Lagunie,
pławienie
się
pławienie
się wwniezwykłych,
bogatych
w minew
niezwykłych,
bogatych
w minerały
wodach,
które
rały
wodach, które
ponoć
czynią cuda
dla skóry
ale przede
wszystkim
dla mięśni
i ścięgien.
Boponoć
czynią
cuda dla skóry
ale przede
wszystkim
gactwo
soli
mineralnych
w
połączeniu
z
ciepłotą
dla mięśni i ścięgien. Bogactwo soli mineralnych
wody
jest najlepszą
okazją
umęw
połączeniu
z ciepłotą
wodydo
jestregeneracji
najlepszą okazją
czonych
mięśni
i
ścięgien.
Nabieranie
sił
przed
do regeneracji umęczonych mięśni i ścięgien. NaMaratonem, dla chętnych fakultatywnie możlibieranie sił przed Maratonem, dla chętnych fakultawość drzemki w wodzie… Po kąpielach dalszy
tywnie możliwość drzemki w wodzie… Po kąpielach
przejazd do Reykjaviku. Przechadzka po najdadalszy przejazd do Reykjaviku. Przechadzka po najlej na Północ wysuniętej stolicy świata. Wizyta
dalej
na Północ wysuniętej
stolicy
Wizyta
na
na starówce,
gdzie mieści
sięświata.
siedziba
rządu
starówce,
gdzie mieści
sięromantycznego
siedziba rządu i ratusz.
i ratusz. Spacer
wzdłuż
jeziora
Spacer
wzdłużjest
romantycznego
jeziora Tjorn,
które
Tjorn, które
ulubionym miejscem
ptactwa
jest
ulubionym
miejscem ptactwa
wodnegokrótkiej
i zakowodnego
i zakochanych
par. Możliwość
przebieżki
idyllicznej krótkiej
okolicyprzebieżki
jeziora. Nocleg
chanych
par.wMożliwość
w idylw
Reykjaviku.
licznej okolicy jeziora. Nocleg w Reykjaviku.

Dzień 22 Po
Dzień
Po śniadaniu
śniadaniu podjazd
podjazd pod
pod słynny,
słynny, choć
choć

z rzadka już dziś aktywny Geysir, źrodło erupcji
z rzadka już dziś aktywny Geysir, źrodło erupcji gogorącej wody, od którego wzięły swoją nazwę
rącej wody, od którego wzięły swoją nazwę wszystwszystkie tryskające gorące źrodła na świecie,
podejście pod Strokkur, mniejszy, lecz bardziej
aktywny gejzer. Postój przy Gullfoss - Złotym
CENA
ZAWIERA:
Wodospadzie
i wizyta w miejscu pierwszego
•biskupstwa
przelot na trasie Warszawa - Reykjavik islandzkiego Skalholt, zlokalizoWarszawa,
niedaleko bliźniaczych wodospadów
•wanego
zakwaterowanie w hotelach 3* - pokoje
2-osobowe z łazienkami,
• śniadania typu bufet,
•CENA
transfery iZAWIERA:
przejazdy – mikrobus lub
• autobus
przelot lokalny,
na trasie Warszawa - Reykjavik • ubezpieczenie
Warszawa, Europa (KL 30 000 EUR
3 000 EUR),wubezpieczenie
od ryzyka
• i NNW
zakwaterowanie
hotelau3* - pokoje
wyczynowego
2-osobowe z uprawiania
łazienkami,sportów w dniu
• zawodów
śniadania typu bufet,
• transfery i przejazdy – mikrobus lub
autobus
lokalny,
CENA
NIE
ZAWIERA:
ubezpieczenie
Europa
(KL 30
000 zEUR
•• pakietu
startowego:
96 EUR,
płatne
I ratą
i NNW 3
EUR)jednoosobowego
• dopłata
do000
pokoju
95 EUR

Hjalparfossen. Wizyta w zrekonstruowanym
kie
tryskające
gorące źrodła
na świecie,
podejście
wikińskim
domostwie
Stong,
próba nasycenia
pod
Strokkur, mniejszy,
lecz
bardziejDalszy
aktywny
gejzer.
się atmosferą
dawnych
wieków.
przejazd
Postój
przy Gullfoss
- Złotym
Wodospadziegórująi wizydo Reykjaviku
po drodze
kontemplacja
ta
w miejscu
pierwszego złowieszczego
biskupstwa islandzkiego
cego
nad horyzontem,
wulkanu
Hekla. Próba
dostrzeżenianiedaleko
wierzchołka,
zwykle
Skalholt,
zlokalizowanego
bliźniaczych
schowanego
w
chmurach.
Czas
wolny
i
nocleg
wodospadów Hjalparfossen. Wizyta w zrekonw
Reykjaviku.
struowanym wikińskim domostwie Stong, próba
nasycenia się atmosferą dawnych wieków. Dalszy
Dzień 3 MARATON W krainie gejzerów i wulprzejazd do Reykjaviku po drodze kontemplacja
kanów. Bieg ulicami przepięknego, nietkniętego
górującego nad horyzontem, złowieszczego wulkadziałaniami wojennymi Reykjaviku. Tu wszystkie
nu Hekla. Próba dostrzeżenia wierzchołka, zwykle
domy, zaułki, pomniki są zachowane w oryginaschowanego
w chmurach.
nocleg
le. Ale trasa prowadzi
także Czas
poza wolny
granicei miasta
w
Reykjaviku.
gdzie
dusza średnio wrażliwego na piękno biegacza, raduje się i wzlatuje wysoko. Hen tam po-

Dzień
3 MARATON
W krainie
gejzerów i wulkanów
wulkanów.
nad majaczące
w oddali
wierzchołki

widziane
przez
lustro niezwykle
błękitnych
wód
Bieg
ulicami
przepięknego,
nietkniętego
działaniaprzybrzeżnych.
Gdzieś
na
trasie
biegu
majaczyć
mi wojennymi Reykjaviku. Tu wszystkie domy, zabędąpomniki
także są
zrekonstruowane
pieczołowicie
łoułki,
zachowane w oryginale.
Ale trasa
dzie
wikingów,
prawdziwych
władców
mórz
półprowadzi także poza granice miasta gdzie dusza
nocnych. W powietrzu unosi się woń lawendy
średnio wrażliwego na piękno biegacza, raduje
pomieszanej częściowo z nutą wszechobecnesię i wzlatuje wysoko. Hen tam ponad majaczące
go tu na Islandii siarkowodoru… W tej scenerii
w oddali wierzchołki wulkanów widziane przez
nawet najbardziej nieprzejednane postanowielustro
wód maratonu
przybrzeżnych.
nia, że niezwykle
celem jestbłękitnych
przebiegnięcie
a nie
Gdzieś
nasię
trasie
biegu majaczyć
także zrekonściganie
z innymi
– pryska będą
jak bańka
mydlastruowane
łodzie wikingów,
na… Nogipieczołowicie
jakby bezwiednie
i bez woliprawdzigłowy
wych
władców
północnych.
W i powietrzu
zaczynają
naglemórz
pracować
szybciej
mocniej.
Uczucie
bryzy
wiejącej od
morza
unosi
się przyjemnej
woń lawendy
pomieszanej
częściowo
łagodzi
zmęczenie
i
stres.
Do
zawodników
doz nutą wszechobecnego tu na Islandii siarkowodociera
świadomość,
że
to
jest
miejsce
do
bicia
ru… W tej scenerii nawet najbardziej nieprzejednane
rekordów życiowych.
Jak
nieprzebiegnięcie
skorzystać z maratakiej
postanowienia,
że celem
jest
okazji. Gdzieś na mecie przyjemne zaskoczenie.
tonu a nie ściganie się z innymi – pryska jak bańka
Opinia o szybkiej trasie w Reykjaviku potwierdza
mydlana… Nogi jakby bezwiednie i bez woli głowy
zaczynają nagle pracować szybciej i mocniej. Uczu-

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 3 600 PLN płatne + 345 EUR
x kurs sprzedaży Pekao S.A.
TERMIN: 5 – 8.06.2015
na 35 dni przed wyjazdem
CENA:
3 400 PLN + 298 EUR
(minus I rata)
I rata: 800 PLN + 298 EUR według
kursu sprzedaży Pekao S.A.
II
rata:
3
płatne
na 35łagodzi
cie przyjemnej400
bryzyPLN
wiejącej
od morza
dni
przed
wyjazdem
(minus
zmęczenie i stres. Do zawodników dociera
świadomość, że to Ijest
miejsce do bicia rekordów życiorata)

wych. Jak nie skorzystać z takiej okazji. Gdzieś na
mecie przyjemne zaskoczenie. Opinia o szybkiej trasie w Reykjaviku potwierdza się w większości przysię w większości przypadków. Wystarczy tylpadków.
wziąć
kalkulator
do ręki
ko
wziąćWystarczy
kalkulatortylko
do ręki
i obliczyć
poprawę
i obliczyć poprawę
wyników
aby uznać
ostatecznie,
wyników
aby uznać
ostatecznie,
że może
warto
że może
warto było
właśnie.ale
Najakże
odlebyło
przyjechać
tu przyjechać
właśnie. Natuodległą
głą ale jakże
pięknąwyspę
i gościnną
wyspę pod
na maraton
piękną
i gościnną
na maraton
wulkanami…
Pożywny Pożywny
posiłek regeneracyjny,
uczestpod wulkanami…
posiłek regeneracyjny,
nictwo
w
ceremonii
zakończenia,
przejazd
do
uczestnictwo w ceremonii zakończenia, przejazd
błękitnej
laguny
i
powtórne
moczenie
obolałych
do błękitnej laguny i powtórne moczenie obolałych
członków
członków w
w jej
jej błękitnych,
błękitnych, leczniczych
leczniczych wodach.
wodach.
Obserwacja własnego organizmu, postrzeganie
Obserwacja własnego organizmu, postrzeganie jak
jak z minuty na minutę naprężone mięśnie łagoz minuty na minutę naprężone mięśnie łagodzą
dzą swój tonus, jak blogi spokój i wrażenie odswój tonus, jak blogi spokój i wrażenie odprężenia
prężenia spływa na cale ciało. A później już tylko
spływa naPowrót
cale ciało.
późniejudział
już tylko
prysznic.
prysznic.
do A
hotelu,
w bankiecie
Powrót do hotelu,przy
udział
w bankiecie
pomaratońpomaratońskim
w miarę
suto zastawionych
skim przygdzie
w miarę
suto zastawionych
stołach gdzie
stołach
jednym
z głównych przysmaków
jednym carpaccio
z głównychzprzysmaków
oprócz
carpaccio
oprócz
wieloryba jest
oko baranie
w
sosie
własnym…
zwycięzców
pod niebem
z wieloryba
jest okosen
baranie
w sosie własnym…
sen
Reykjaviku.
zwycięzców pod niebem Reykjaviku.

Dzień
śniadaniu
transfer
na lotnisko
Dzień 44PoPo
śniadaniu
transfer
na lotnisko
w Reyw Reykjaviku. Wylot do Warszawy w godzinach
kjaviku. Wylot do Warszawy w godzinach popołupopołudniowych.
dniowych.

CENA NIE ZAWIERA:

ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
• dopłata do pokoju
jednoosobowego:
MIEJSC
NA LIŚCIE MARATONU!
95 EUR
UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ
WZIĘCIA MIEJSC
ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
UDZIAŁU,
W ZAWODACH,
NA LIŚCIETAKŻE
MARATONU!
NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU, 10 KM. CENA PAKIETU TAKA
SAMA JAK MARATONU.
(+48) 61 840 22
22 50,
50,biuro@wyprawy.pl
biuro@wyprawy.pl
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ZIEMIA
ŚWIĘTA
- JEROZOLIMA
ZIEMIA
ŚWĘTA
– JeroZoLiMa

Maratońskie zmagania mdlejącego ciała z siłą ducha na Ziemi Świętej...
Maratońskie zmagania mdlejącego ciała z siłą ducha na Ziemi Świętej…

TERMIN: 15.03 - 19.03.2017

CENA: 2 500 PLN + 275 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatny przy zapisie
II rata: 2 500 PLN + 275 USD x kurs
TERMIN:
11 – 15.03.2015
sprzedaży
Pekao S.A. płatne
CENA:
1
750
PLN
225 USD
na 35 dni przed +
wyjazdem
I rata: (minus
800 PLN
płatne przy zapisie
I rata)
II rata: 1 750 PLN + 225 USD x
kurs sprzedaży Pekao SA
PROGRAM:
I rata) – na 35 dni
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Dzień 1 (minus
terminem
Wylot do przed
Tel Awiwu.
Przylot dowyjazdu
Tel Awiwu na lotnisko Ben Guriona. Transfer do hotelu, odpoczynek
po podróży. Po południu zwiedzanie Tel Awiwu.
PROGRAM:
Zwiedzanie Jaffy i wyruszamy na zwiedzanie IzraDzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warela. Przemierzamy nadmorską równinę do Cezarei
szawie. Wylot do Tel Awiwu. Przylot do Tel
Nadmorskiej stolicy Judei w czasach rzymskich
Awiwu na lotnisko Ben Guriona. Transfer do
zhotelu,
pozostałościami
pałacu
Heroda
Wielkiego
odpoczynek
po króla
podróży.
Popołudniu
izwiedzanie
znanego z Nowego
Testamentu
Poncjusza
Tel Awiwu.
Zwiedzanie
JaffyPiłata,
i wyoraz
doskonale
zachowanym
teatrem
rzymskim.
ruszamy
na zwiedzanie
Izraela.
Przemierzamy
Zobaczymy
miastoNadmorskiej
krzyżowców
nadmorskąotoczone
równinęmurami
do Cezarei
Judeiakwedukty.
w czasach
rzymskich
z pozoistolicy
malownicze
Następnie
przejedziemy
stałościami
pałacu
króla
Heroda
Wielkiego
do Haify, gdzie podziwiać będziemy wspaniałą pai znanego
z Nowego
noramę
miasta
i zatoki zTestamentu
przepięknychPoncjusza
ogrodów
Piłata,
oraz
doskonale
zachowanym
teatrem
Bahaiów na stokach pasma Karmelu. Odwiedzimy
rzymskim. Zobaczymy otoczone murami miasanktuarium Stella Maris w obronnym kościele
sto krzyżowców i malownicze akwedukty.
karmelitów. Stąd udamy się do Akki, miasta krzyNastępnie przejedziemy do Haify, gdzie pożowców, gdzie obejrzymy port i pospacerujemy po
dziwiać będziemy wspaniałą panoramę miasta
starym
i zatokimieście.Nocleg.
z przepięknych ogrodów Bahaiów na

stokach pasma Karmelu. Odwiedzimy sankDzień
2 Śniadanie.
Lekki w
trening
biegowy,kościele
ćwiczetuarium
Stella Maris
obronnym
nia
rozciągające,
popołudniu
totalny
wypoczynek.
karmelitów.
Stąd
udamy się
do Akki,
miasta
Czas na relaks na plaży, kąpiele morskie, nabiera-

krzyżowców, gdzie obejrzymy port i pospacenie sił przed maratonem, przygotowanie ubioru,
rujemy po starym mieście.Nocleg.
obuwia, odżywek… odbiór pakietu startowego. Pasta
Party.2Nocleg
w Tel Awiwie.
Dzień
Śniadanie.
Lekki trening biegowy,
ćwiczenia

rozciągające,

popołudniu

totalny

Dzień
3 LekkieCzas
biegowe
w powypoczynek.
na śniadanie.
relaks na Transfer
plaży, kąpiele

bliże
miejsca
startu. Maraton
najważniejmorskie,
nabieranie
sił przed pośród
maratonem,
przygotowanie
ubioru,
obuwia,
odżywek…
szych
budowli
i świadectw
kultu
religijnego odbiór
trzech
pakietu
startowego.
Party. Nocleg
Tel
religii.
Trasa
łagodnie aPasta
to wznosząca
się a towopaAwiwie.
dająca, średnio trudna. A później już tylko celebracja zwycięstwa nad własnymi słabościami, finisz,
Dzień 3 Lekkie biegowe śniadanie. Transfer
meta, medal. Możliwość skorzystania z masaży
w pobliże miejsca startu. Maraton pośród naji pożywnego posiłku regeneracyjnego. Popołudnie
ważniejszych budowli i świadectw kultu religijnewolne na odpoczynek. Nocleg w Tel Awiwie.
go trzech religii. Trasa łagodnie a to wznosząca
się a to opadająca, średnio trudna. A później już
Dzień
4 Śniadanie.zwycięstwa
Dzień wolnynad
na zakupy,
spacetylko celebracja
własnymi
słary
lub odpoczynek
na plaży
albo też
fakultatywnie
bościami,
finisz, meta,
medal.
Możliwość
skowycieczka
Betlejemi ipożywnego
Jerozolimy. Wcześnie
rano
rzystania zdomasaży
posiłku regeneracyjnego.
Popołudnie
wolne
na odpoczynek.
przejazd
do Betejem.
Wizyta
w Bazylice
NarodzeNocleg
w Tel
Awiwie.
nia
Jezusa
oraz
w Grocie Mlecznej i Pole Pasterzy.
Następnie przejazd do Jerozolimy, wizyta na Górze
Dzień skąd
4 Śniadanie.
Dzień
wolny nawidok
zakupy,
Oliwnej
rozpościera
się wspaniały
na
spacery lub odpoczynek na plaży albo też fapanoramę Świętego Miasta. Odwiedziny w sankkultatywnie wycieczka do Betlejem i Jerozolimy.
tuarium Pater Noster, kościele Dominus Flevit (Pan
Wcześnie rano przejazd do Betejem. Wizyta
zapłakał), ogrodzie Getsemani - starożytnym gaju
w Bazylice Narodzenia Jezusa oraz w Grocie
oliwnym,
także Bazyliki
Agoniiprzejazd
i groty
Mlecznej zwiedzanie
i Pole Pasterzy.
Następnie
Getsemani
- miejsca
gdzie
Jezusa skąd
oraz
do Jerozolimy,
wizyta
na więziono
Górze Oliwnej
zwiedzanie
Grobu
Matki
rozpościerapodziemnego
się wspaniałykościoła
widok na
panoramę
Bożej.
Przejazd
podOdwiedziny
Ścianę Płaczu,
a następnie
Świętego
Miasta.
w sanktuarium
zwiedzanie Starego Miasta, gdzie życie toczy się

Pater Noster, kościele Dominus Flevit (Pan zaw obrębie wąskich uliczek przypominających czapłakał), ogrodzie Getsemani - starożytnym gaju
sy Jezusa. Odwiedziny kościoła Św. Anny, miejsca
oliwnym, zwiedzanie także Bazyliki Agonii i grourodzin
Marii i fortecy
Antonia
sądu
nad
ty Getsemani
- miejsca
gdzie- miejsca
więziono
Jezusa
Jezusem.
Uruchamiając
wyobraźnię
na bazie
opooraz zwiedzanie
podziemnego
kościoła
Grobu
wieści
przewodnika
można
sobie wyimaginować
Matki Bożej.
Przejazd
pod Ścianę
Płaczu, a nawydarzenia
z końcowych
życia
Jezusa
stępnie zwiedzanie
Staregogodzin
Miasta,
gdzie
życie
toczy się wPrzejście
obrębie Drogą
wąskich
uliczek przypomiChrystusa.
Krzyżową
„Via Dolonających
Jezusa.
Odwiedziny
rosa”
przezczasy
czternaście
stacji
a następniekościoła
arabski
Św.
Anny,
miejsca
urodzin
Marii
i fortecy
Anbazar aż do Bazyliki Grobu Świętego.
Odwiedziny
tonia
miejsca
sądu
nad
Jezusem.
Uruchamiamiejsca Ukrzyżowania i Grobu Pańskiego. Przejazd
jąc wyobraźnię na bazie opowieści przewoddo Tel Awiwu na nocleg. Koszt fakultetu 60 USD.
nika można sobie wyimaginować wydarzenia
z końcowych godzin życia Jezusa Chrystusa.
Dzień
5 Wcześnie rano wyjazd na lotnisko Ben
Przejście Drogą Krzyżową „Via Dolorosa” przez
Guriona
w Tel
Awiwie,
odprawa arabski
celno paszportoczternaście
stacji
a następnie
bazar aż
wa,
do Grobu
Warszawy.
Przylot około
południa.
do wylot
Bazyliki
Świętego.
Odwiedziny
miejsca Ukrzyżowania i Grobu Pańskegoi. Przejazd
do Tel Awiwu na nocleg. Koszt fakultetu 60 USD.

CENA ZAWIERA:

• bilet5lotniczy
na trasie
Warszawa
Tel AwiwBen
Dzień
Wcześnie
rano wyjazd
na -lotnisko

Warszawa
Guriona w Tel Awiwie, odprawa celno paszpor•
zakwaterowanie w hostelu w pokojach
towa, wylot do Warszawy. Przylot około połuwieloosobowych
dnia.
• wyżywienie: śniadania na całej trasie, Pasta
Party – drugi wieczór

• transfery z / na lotnisko
•CENA
transport; mikrobus z klimatyzacją lub
ZAWIERA:

samochód osobowy
• bilet lotniczy na trasie Warszawa - Tel

• bilety
wstępu podczas zwiedzania
Awiw - Warszawa
•• ubezpieczenie
Europa (KL 30 000 EUR i
zakwaterowanie w hostelu w pokojach

NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wieloosobowych
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
• wyżywienie: śniadania na całej trasie,
zawodów
Pasta Party – drugi wieczór
• transfery z / na lotnisko
CENA
NIEmikrobus
ZAWIERA:
• transport;
z klimatyzacją lub
• pakiet
startowy:
85 USD płatne z I ratą
samochód
osobowy
• bilety wstępu podczas zwiedzania
ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
• opłata za pakiet
startowy
MIEJSC
NA LIŚCIE
MARATONU!
• ubezpieczenie
Europa
(KL 30 000 EUR
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i NNW 3 000 EUR)
UWAGA!
1)
ISTNIEJE
MOŻLIWOŚĆ
UWAGA!
Istnieje
możliwośćWYBRANIA
wybrania opcji
OPCJI HOTELOWEJ ZA DODATKOWĄ
hotelowej za dodatkową opłatą.
OPŁATĄ.
2) PRZY GRUPIE POWYŻEJ 10 OSÓB
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
ASYSTA POLSKOJEZYCZNEGO PILOTA.
NAMOŻLIWOŚĆ
LIŚCIE MARATONU!
3)
WZIĘCIA UDZIAŁU,
TAKŻE W ZAWODACH, NA DYSTANSIE:
PÓŁMARATONU, 10 KM, 5 KM. CENA
PAKIETU TAKA SAMA JAK MARATONU.
www.wyprawy.pl
www.wyprawy.pl

JAPONIA

Maraton w kraju
kwitnącej wiśnii

TERMIN: 23.02 - 02.03.2017

CENA: 5 700 PLN + 1 270 USD

PROGRAM:
Dzień 1 Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Przelot do Tokio z przesiadką w jednym z portów lotniczych w Europie.

Dzień 2 Przylot do Tokio, stolicy Kraju Wschodzącego Słońca, niezwykle barwnego, kosmopolitycznego
miasta, w którym postaramy się rozwikłać zagadkę
unikalnego japońskiego mariażu tradycji z nowoczesnością. Po krótkim odpoczynku spacer po dzielnicy
Asakusa, która zachowała charakter dawnego Tokio,
połączony ze zwiedzaniem świątyni Sensoji. W terminie wczesnowiosennym podziwianie 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.

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa – Tokio – Warszawa,
• zakwaterowanie w hostelach,
• wyżywienie: śniadania + pasta party przed
maratonem

• transport,
• opiekę pilota-przewodnika
• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i

NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy
• bilety wstępu 130 USD
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
UWAGA!
1) ORGANIZATOR NIE ZAPEWNIA PAKIETU
STARTOWEGO. NALEŻY WCZEŚNIE ZŁOŻYĆ APLIKACJE DO LOTERII. ORGANIZATOR MOŻE ZAPEWNIĆ PAKIET PO CENIE
SPONSORSKIEJ.
2) MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU, TAKŻE W ZAWODACH,
NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU,
10 KM. CENA PAKIETU TAKA SAMA JAK
MARATONU.
3) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKWATEROWANIA W HOTELU ZA DOPŁATĄ.
4) DOPŁATA DO POKOJU 1 – OSOBOWEGO W HOTELACH 620 USD
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

Dzień 3 Wyprawa na Fuji, czyli przejazd do piątej
stacji położonej na wysokości 2300 m n.p.m. Fujisan
to najwyższy, święty i wciąż budzący grozę wulkan
– jeden z symboli Japonii, zaskakująco piękny twór
natury w sercu ultranowoczesnego państwa. Naturalna aklimatyzacja do zwiększonego poboru tlenu
na wysokości 2300 m.n.p.m. co niewątpliwie pomoże zachować równiejszy oddech podczas maratonu.
Powrót do Tokyo – możliwość lekkiego wieczornego
rozruchu. Nocleg. W drodze powrotnej przystanek
przy górskich jeziorach i próbowanie lokalnych sake.
Powrót do Tokio. Nocleg.

Dzień 4 MARATON. Start do jednego z najbardziej
kultowych maratonów w całej Azji. Bieg ulicami
Tokyo w głębokich miejskich kanionach zabudowanych po jednej i drugiej stronie sięgającymi nieba
wieżowcami ze szkła i betonu. Jedne z najbardziej
awangardowych rozwiązań architektonicznych znajdują się właśnie w Tokyo. Dla koneserów prawdziwej
architektury to raj dla oczu ale wrażenie wysoka zabudowa miejska w Tokyo robi na wszystkich… Na
początki jest nawet wrażenie, ze w obliczu potęgi
monumentalnej budowli, nogi uginają się w kolanach, co w sposób naturalny przyczynia się do rozciągania ścięgien i wiązadeł… W takich warunkach
raczej trudno o kontuzję. Można pomyśleć nieśmiało o ustanowieniu życiowego rekordu. Jako, że jest
to jeden z nielicznych maratonów o prawie zupełnie
płaskiej powierzchni. Jeżeli do tego dodać doping
niewiarygodnie licznie zgromadzonych wzdłuż całej
trasy miejscowych dzierlatek o skośnych oczach –
rzucających zalotne spojrzenia w kierunku biegaczy
to można uznać, że jest to dostatecznie duża dawka
dopingu, który pozwoli każdemu biegaczowi dobiec
do mety w założonym tempie. A na mecie czekają
z medalami, jeszcze bardziej urodziwe miejscowe
dzierlatki z uśmiechem od ucha do ucha i z wdziękiem gejszy zawieszające medale na rozdygotanych piersiach biegaczy. Możliwość udania się na
masaże w japońskim stylu, (stawiają na nogi nawet
tych z ciężkimi kontuzjami). Pożywny posiłek w stylu japońskim, oparty głównie na wodorostach, soi
i sushi. A wszystko to zapijane mlekiem ryżowym –
tak jak napisano w żywieniowej biblii, poprawnego
odżywiania biegaczy. To jedyny kraj gdzie w menu
posiłku regeneracyjnego nie uświadczysz kiełbas,
kaszanek, salcesonów czy też zawiesistych sosów

I rata:PROGRAM:
800 PLN płatny przy zapisie
Dzień
1 PLN
Spotkanie
na lotnisku
II rata: 5 700
+ 1 270
USD w Warszawie.
Przelot
do
Tokio
z
przesiadką
jednym z portów
x kurs sprzedaży PekaowS.A.
lotniczych w Europie.
na 35 dni przed wyjazdem
(minus
I rata)do Tokio, stolicy Kraju WschoDzień
2 Przylot

dzącego Słońca, niezwykle barwnego, kosmopolitycznego miasta, w którym postaramy się
rozwikłać zagadkę unikalnego japońskiego
mariażu tradycji
nowoczesnością.
– biada mięsożercom!
Za życiazbiada...
A wieczorem,Po krótkim
odpoczynku
spacer
po
dzielnicy
Asakusa, która
jakżeby inaczej – „After Run Party”. Biesiada biegozachowała
charakter
dawnego
Tokio,
wa zakrapiana minimalną ale jednak… ilością sake… połączony toasty,
ze zwiedzaniem
Sensoji.
Przemówienia,
rozmowy wświątyni
kuluarach,
wymia- W terminie
wczesnowiosennym podziwianie kwitnących
na doświadczeń biegowych i zasłużony sen…
wiśni nad pobliską rzeką Sumida. W dzielnicy
drapaczy chmur Shinjuku wjazd na 45. piętro
Dzień 5 Potokijskiego
śniadaniu zwiedzanie Kioto, historyczratusza i obserwowanie panoramy
nej stolicy Japonii,
stolicyspacer
kulturalnej
pełnej
miasta.obecnie
Wieczorem
po największej
dzielzabytków unikalnych
w skali latarni”,
światowej.
Wizyta
nicy „czerwonych
Kabuki-cho.
Nocleg
w świątyniach
– wizytówkach miasta: Kiyomizu-dera,
w Tokio.
Kinkaku-ji oraz przyświątynnych ogrodach „suchego
Dzień 3Po
Wyprawa
na Fuji, czyli
przejazd do piąte
krajobrazu” Ryoan-ji.
drodze podziwianie
wyrobów
stacji
położonej
na
wysokości
2300
m n.p.m. Furękodzielniczych i rozsmakowywanie się w tradycyjnych deserach ze słodkiej fasoli i zielonej herbaty. W
terminach letnich fakultatywna wycieczka statkiem
CENApołączona
ZAWIERA:
po rzece Hozu-gawa
z podziwianiem tra•
przelot
na
Warszawa
– Tokio –
dycyjnego połowu ryb przytrasie
pomocy
kormoranów.
Warszawa,
• pakiet startowy
Dzień 6 Wyjazd
do Amanohashidate
celem pozna• zakwaterowanie
w hostelach,
nia drugiego• zwyżywienie:
najpiękniejszych
miejsc+ w
Japonii.
śniadania
pasta
party
przed maratonem
Dla chętnych przejażdżka
rowerami wśród siedmiu
• transport:
tysięcy sosen
porastających mierzeję, kąpiel przy
• opiekę pilota-przewodnika
„moście do nieba”. Wjazd kolejką linową do punktu
• ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR
widokowego i delektowanie
krajobrazem. Powrót
i NNW 3 000się
EUR)
na nocleg do Kioto.

CENA NIE ZAWIERA:

• bilety
130
Dzień 7 Drugi
dzień wstępu
wędrówki
po USD
Kioto, tym razem
zejście z utartych szlaków celem odkrycia niekłamanej
Istnieje możliwość zakwaterowania w hotelu
perełki wśród zabytków - rezydencji szoguna Nijo-jo
za dopłatą.
z zachwycającymi
malowidłami
„śpiewająDopłata
do pokojuściennymi,
1-osobowego
w hotelach
cymi” podłogami
harmonijnie zaprojektowanym ogro620 iUSD
dem. Zwiedzanie Heian-jingu, chramu będącego repliUWAGA!zabudowań
Na ten maraton
zwykle
ką średniowiecznych
pałacuaplikuje
cesarskiego
około 300 000 OSÓB! Limit natomiast
oraz dzielnicy gejsz Gion. Wycieczka do Nary i okazja
wynosi 21 000 uczestników. Aby się
do zobaczenia
majestatycznego
Wielkiego
Buddy
zakwalifikować
– trzeba
to zrobić
z dużym
w świątyni Todaiji.
Wieczorem przejazd
wyprzedzeniem
czasu. shinkansenem
do Hiroszimy. Przyjazd. Nocleg w Hiroszimie.
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
NA LIŚCIE MARATONU!
Dzień 8 Rano
odlot do Polski i przylot wieczorem
do Warszawy.
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Maraton w ostatnim bastionie komunizmu
korea PóŁnoCna – PHenian
Najbardziej unikalny i trudno dostępny maraton świata.

PROGRAM:
PROGRAM:
Dzień 11 Zbiórka
Zbiórka na lotnisku Okęcie w WarszaDzień
na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Przerwa
Odpoczynek
po lotniska.
podróży
podróży itranzytowa.
możliwość toalety
w strefie
iOkoło
możliwość
toaletywylot
w strefie
Około
południa
południa
do lotniska.
Phenianu.
Przylot
do
Phenianu
w godzinach
popołudniowych.
Powiwylot
do Phenianu.
Przylot
do Phenianu w godzitanie popołudniowych.
na lotnisku przezPowitanie
miejscowych
przewodninach
na lotnisku
przez
ków,
transfer
do
hotelu.
Po
drodze
miejscowych przewodników, transfer doprzystanek
hotelu. Po
przed przystanek
Łukiem Triumfalnym,
zbudowany
drodze
przed Łukiemktóry
Triumfalnym,
który
został dla upamiętnienia koreańskiego oporu
zbudowany został dla upamiętnienia koreańskiego
przeciw Japonii w 1945 roku i który jest najoporu przeciw Japonii w 1945 roku i który jest największym Łukiem Triumfalnym na Świecie. Pawiększym Łukiem Triumfalnym na Świecie. Pamiątmiątkowe zdjęcie. Przyjazd do hotelu. Zakwakowe
zdjęcie.Odpoczynek
Przyjazd do hotelu.
Zakwaterowanie.
terowanie.
po podróży.
Kolacja
Odpoczynek
powitalna. po podróży. Kolacja powitalna.

Następnie wizyta w wieży Idei Dżucze, wieża
Północną. Następnie wizyta w wieży Idei Dżucze,
Powstała w 1982, aby upamiętnić 70 rocznicę
wieża Powstała w 1982, aby upamiętnić 70 rocznicę
urodzin Kim Ir Sena. zwana też Płomieniem Idei
urodzin
Dżucze.Kim Ir Sena. zwana też Płomieniem Idei Dżucze.
W programie
równieżMonument
Monument to
W programie
również
to Party
PartyFounFoding,
Metro
Phenian,
dom dom
rodzinny
Mangyongdae
unding,
Metro
Phenian,
rodzinny
MangyNative
– miejsce
prezydenta preKim
ongdaeHouse
Native
House –urodzenia
miejsce urodzenia
Kim na
Il Sung.
Czas
na zakupy
w sklepie
Ilzydenta
Sung. Czas
zakupy
w sklepie
z pamiątkami
–
z pamiątkami
– jest
co kupować,
między innymi
jest
co kupować,
między
innymi olbrzymi
wybór
olbrzymi wybór
kosmetyków
z dzikiego
żeńszekosmetyków
z dzikiego
żeńszenia
o unikalnych
nia
o
unikalnych
i
sprawdzonych
już
na
skórze
i sprawdzonych już na skórze polskich piękniś
- włapolskich piękniś - właściwościach. Kosmetyki
ściwościach. Kosmetyki produkowane w korporacji
produkowane w korporacji z firmą południowo
z firmą południowo –koreańską w bardzo szerokiej
–koreańską w bardzo szerokiej gamie od kregamie od kremów po szampony i niezwykle wonne
mów po szampony i niezwykle wonne perfumy.
perfumy.
Konkurencją
tych ostatnich
by
Konkurencją
dla tychdlaostatnich
mogłymogły
by być
być
niegdysiejszejuż
jużsłynne
słynne ii dostępne
w
tylkotylko
niegdysiejsze
dostępnetylko
tylko
czasie
okresu
minionego
tak zwane
„ruskije „ruskije
duchi”…
w czasie
okresu
minionego
tak zwane
Kolacja.
w Phenianie.
duchi”…Nocleg
Kolacja.
Nocleg w Phenianie.

Dzień
śniadaniu
całodniowe
zwiedzanie
PheDzień33PoPo
śniadaniu
całodniowe
zwiedza-

Dzień4 MARATON
4 12.04.2015
MARATON
Dzień
Lekkie(Niedziela)
biegowe śniadanie
w ho-

wie. Wylot do Pekinu przez jeden z europejskich
Wylot do Pekinu przez jeden z europejskich portów
portów lotniczych.
lotniczych.

Dzień 2 Przylot do Pekinu w godzinach ranDzień
Przylot do
Pekinu w godzinach
rannych.
nych. 2Przerwa
tranzytowa.
Odpoczynek
po

nie Phenianu;.
Park Mansudae
Fountain,
który
nianu;.
Park Mansudae
Fountain, który
powstał
ku
powstał
ku
czci
Kim
Il
Sung.,
Pomnik
Mansuczci Kim Il Sung., Pomnik Mansudae, wzniesiony
dae,
wzniesiony
w Kwietniu
roku,
z okazji
w
Kwietniu
1972 roku,
z okazji1972
60tych
urodzin
Pre60tych
urodzin
Prezydenta
Kim
Il
Sung.
Wizyta
zydenta Kim Il Sung. Wizyta w księgarni językowej,
w księgarni językowej, możliwość zakupu pamożliwość zakupu pamiątek z Korei Północnej.
miątek z Korei Północnej. Przejście na Plac Kim
Przejście na Plac Kim Il Sunga – nazwany tak na
Il Sunga – nazwany tak na cześć założyciela Kocześć założyciela Korei Północnej. Jest to tradycyjne
rei Północnej. Jest to tradycyjne miejsce gdzie
miejsce
gdzie
się świąteczne
uroczystoodbywają
sięodbywają
świąteczne
uroczystości
oraz
ści
oraz wojskowe.
parady wojskowe.
w Taeparady
PóźniejPóźniej
wizytawizyta
w Taedong
dong
wschodniej
bramy
wewnętrznego
zamGate,Gate,
wschodniej
bramy
wewnętrznego
zamku
ku
w otoczonym
murem
mieściePhenian
Phenian-- skarbu
skarbu
w otoczonym
murem
mieście
Narodowego Korei.
Korei. Zwiedzanie
Narodowego
Zwiedzanie Pawilonu
Pawilonu RyonRyongwang,
niegdyś
części
obronnej
miasta,
oglągwang, niegdyś części obronnej miasta,
oglądanie
danie
brązowego
dzwonu
Phenianu
ważącego
brązowego dzwonu Phenianu ważącego 13,518 kg.
13,518 kg.
Przerwa
na lunch.
Następnie
wizyta
Przerwa
na lunch.
Następnie
wizyta
w Muzeum
Vicw Muzeum Victorius Fatherland Liberation War
torius Fatherland Liberation War Museum, w którym
Museum, w którym znajdują się cysterny, samoznajdują się cysterny, samoloty i inne eksponaty użyloty i inne eksponaty używane podczas wojny.
wane podczas wojny. Oglądanie USS Pueblo – jest
Oglądanie USS Pueblo – jest to amerykański
to
amerykański
porwany
1968 przez
Koreę
statek
porwanystatek
w 1968
przezwKoreę
Północną.
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Lekkie
biegowe
śniadanie
w hotelu iKrzepieostattelu
i ostatnie
czynności
przedmaratońskie.
nie
czynności
przedmaratońskie.
Krzepienie
nie się napojami izotonicznymi, albo jeszcze lepiej –
się napojami izotonicznymi, albo jeszcze leroztworem wody z dzikim żeńszeniem, miejscowym
piej – roztworem wody z dzikim żeńszeniem,
specyfikiem potrafiącym zdziałać cuda. Ostateczny
miejscowym specyfikiem potrafiącym zdziałać
dobór obuwia i garderoby w zależności od pogody
cuda. Ostateczny dobór obuwia i garderoby
a
przemieszczenie
start i przemieszw poczuciu
wpóźniej
zależności
od pogodysię
a na
później
wyjątkowości
pozycji wyjątkowości
wyjściowej do
czenie się nachwili
start zajęcie
i w poczuciu
startu.
tylko start
i dla biegaczy
chwili Później
zajęciejużpozycji
wyjściowej
do posiadastartu.
jących
uwagii –
Późniejpodzielność
już tylko start
dlamożliwość
biegaczyobserwacji
posiadających podzielność
uwagi stolicy
– możliwość
obsernajciekawszych
fragmentów
Korei Północnej
wacji
najciekawszych
fragmentów
stolicy
Korei
w najbardziej oryginalny sposób jaki może sobie
wyPółnocnej
w
najbardziej
oryginalny
sposób
jaki
obrazić prawdziwy biegacz czyli – biegając… Trasa
może sobie
prawdziwy
biegaczwśród
czyli
prowadzi
ze wyobrazić
stadionu pod
łuk tryumfalny,
– biegając…
szpalerów zgromadzonej publiczności, która przyTrasa prowadzi ze stadionu pod łuk tryumfalny,
była tu kibicować trochę z własnej woli a trochę z
wśród szpalerów zgromadzonej publiczności,
rozdzielnika... tak czy siak maraton ten ściąga boktóra przybyła tu kibicować trochę z własnej
dajże
tłumy kibiców
woli a największe
trochę z rozdzielnika...
tak wymachujących
czy siak marazawzięcie
narodowymi
co niewątpliwie
jest
ton ten ściąga
bodajżeflagami
największe
tłumy kibiców
najbardziej
skutecznym
dopingiem.
To tu flagami
właśnie
wymachujących
zawzięcie
narodowymi

co niewątpliwie jest najbardziej skutecznym
także ze względu na całkowicie płaską trasę jest
dopingiem. To tu właśnie także ze względu na
możliwe bicie rekordów życiowych i nie tylko… Atcałkowicie płaską trasę jest możliwe bicie rekormosfera
współzawodnictwa
udziela
się praktycznie
dów
życiowych
i nie tylko…
Atmosfera
współwszystkim biegaczom,
adrenalina
buzuje
we krwi,
zawodnictwa
udziela się
praktycznie
wszystkim
nogi rwą się do
biegu ( wbuzuje
ostatnim
roku na
starcie
biegaczom,
adrenalina
we krwi,
nogi
rwą
zanotowano
faul startów…)
się
do bieguaż
( w8 ostatnim
rokuZawodnicy
na starcie zwykle
zanotowano
aż 8
faul
Zawodnicy
zwykle
kończą bieg
- jak
nastartów…)
Koreę Północną
przystało
w pełkończą
bieg
jak
na
Koreę
Północną
przystało
nej euforii i atmosferze triumfu – pod największym
w
pełnejTryumfalnym
euforii i atmosferze
triumfu
– pod
najŁukiem
świata. Grają
trąbki
i puzony.
większym
Łukiem
Tryumfalnym
świata.
Grają
Wiwatują tłumy. Każdy zawodnik ma uczucie spełtrąbki i puzony. Wiwatują tłumy. Każdy zawodnienia i poczucie wzięcia udziału w Biegu nad Biegi –
nik ma uczucie spełnienia i poczucie wzięcia
jedynym, ideologicznie słusznym Maratonie w Pheudziału w Biegu nad Biegi – jedynym, ideolonianie… Jednakże wszystko się kiedyś kończy. Duch
gicznie słusznym Maratonie w Phenianie…
nakarmiony,wszystko
czas zadbać
ciało – kończy.
posiłek regeneJednakże
się okiedyś
Duch
racyjny na bazie
lokalnych
domieszką
nakarmiony,
czas
zadbaćspecjałów
o ciało –zposiłek
resporej ilości wodorostów.
W poczuciu
dobrzezspełgeneracyjny
na bazie lokalnych
specjałów
donionego obowiązku
powrót
do hotelu. Czas
na regemieszką
sporej ilości
wodorostów.
W poczuciu
dobrze
spełnionego
obowiązku
powrót do
honerację, prysznic
a później
już tylko krzepiące
leżenie
telu.
odłogiem… Późnym popołudniem przejazd do Parku
Czas
na –regenerację,
prysznic
a później
już
Wodnego
fachowa odnowa
biologiczna
– możlitylko
krzepiące
leżenie
odłogiem…
Późnym
wość kąpieli, jaccuzzi, jedynego w swoim rodzaju
popołudniem przejazd do Parku Wodnego – famasażu (ok. 20 EUR). Później czas na wspomnienia
chowa odnowa biologiczna – możliwość kąpiepomaratońskie przy filiżance dobrze sparzonej kawy
li, jaccuzzi, jedynego w swoim rodzaju masażu
lub kuflu miejscowego piwa. Wieczorem przejazd do
(ok. 20 EUR). Później czas na wspomnienia
lokalnej restauracji.
Raczenie
się dobrze
specyjałami
kuchni
pomaratońskie
przy
filiżance
sparzonej
koreańskiej,
w której
dominują przysmaki
nieobce
kawy
lub kuflu
miejscowego
piwa. Wieczorem
biegaczomdo
a więc
soja i restauracji.
tofu. Nocleg w
Phenianie.się
przejazd
lokalnej
Raczenie

specyjałami kuchni koreańskiej, w której dominują
nieobce
biegaczom
a więc soja
Dzieńprzysmaki
5 Po śniadaniu
dla chętnych
rekreacyjna
mini
iprzebieżka
tofu. Nocleg
w
Phenianie.
w ramach rozbiegania po czym przejazd
na lotnisko. Jeszcze jedna możliwość dokupienia
Dzień
5 Poz śniadaniu
dla dla
chętnych
rekreacyjna
specyfików
żeńszenia lub
ambitnych
sportowmini przebieżka w ramach rozbiegania po czym
ców – równie ambitnej literatury, autorstwa wodza
przejazd na lotnisko. Jeszcze jedna możliwość
narodu. Wylot do Pekinu. Przylot w godzinach połudokupienia specyfików z żeńszenia lub dla amdniowych, przerwa tranzytowa. możliwość dokupiebitnych sportowców – równie ambitnej literatunia autorstwa
chińskiej żmijówki
pereł rzecznych. Przesiadry,
wodza lub
narodu.
ka na samolot
do Europy.
Wylot
do Pekinu.
Przylot w godzinach południowych, przerwa tranzytowa. możliwość do-

www.wyprawy.pl
www.wyprawy.pl

TERMIN: 6.04 - 11/15.04.2017

CENA: 5980 PLN + 1095 EUR

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatny przy zapisie
II rata: 5 980 PLN + 1 095 EUR
x kurs sprzedaży Pekao S.A.
na 35 dni przed wyjazdem
(minus I rata)
kupienia chińskiej żmijówki lub pereł rzecznych.

Dzień
6 Przylot do jednego z europejskich portów
Przesiadka na samolot do Europy.

lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy.
Przylot
Dzieńw6 godzinach
Przylot dowieczornych.
jednego z europejskich por-

tów lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do
UWAGA!
DlaPrzylot
chętnych
możliwość
przedłużenia
Warszawy.
w godzinach
wieczornych.
zwiedzania Korei Północnej o następne 4 dni.
UWAGA!
Dla chętnych
możliwość
CENA
za dodatkowy
czterodniowy
pakietprzedłu695 EUR
żenia
zwiedzania
Korei
Północnej
o naw pokoju dwuosobowym.
stępne 4 dni.
CENA za dodatkowy czterodniowy pakiet
Dzień
5 Po śniadaniu wyjazd poza Phenian
695 EUR w pokoju dwuosobowym.
w interior. Przejazd do niezwykle malowniczej góry

Dzień 5

Po śniadaniu wyjazd poza Phenian
w interior. Przejazd do niezwykle malowniczej
CENA
ZAWIERA:
góry Myoghyang. Wjazd na punkt widokowy,
•zBilety
lotnicze na trasie Warszawa – Pekin którego rozpościera się niewyobrażalnie piękPhenian – Pekin - Warszawa
ny
widok
jakiPółnocnej
zgotować może ludzkim oczom
• Wizę
do Korei
przyroda.
Góra wnazwana
•dzika
Opiekęnieskażona
dwóch lokalnych
przewodników
języku
została
przez
miejscowych
Górą
polskim, rosyjskim lub angielskim - naOsobliwości,
miejscu
• Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
• Przejazdy wewnętrzne mikrobusem lub
samochodem osobowym
ZAWIERA:
•CENA
Bilety wstępu
Bilety lotnicze w
nahotelu
trasie4*,Warszawa – Pekin
••Zakwaterowanie
- Phenian
– Pekin - Warszawa
pokoje
dwuosobowe
Wizę do Korei
Północnej
••Wyżywienie:
3 posiłki
dziennie (śniadanie,
•lunch,
Opiekę
dwóch lokalnych przewodników
kolacja)
w języku polskim,
rosyjskim
lub EUR i
• Ubezpieczenie
Europa
(KL 30 000
angielskim
- na miejscu
NNW
3 000 EUR),
ubezpieczenie od ryzyka
•wyczynowego
Transfery lotnisko
– hotelsportów
– lotnisko
uprawiania
•wPrzejazdy
wewnętrzne mikrobusem lub
dniu zawodów
samochodem osobowym
• Bilety wstępu
CENA
NIE ZAWIERA:
Zakwaterowanie
w USD,
hotelu
4* z I ratą
••pakiet
startowy: 100
płatne
Wyżywienie:
posiłki dziennie (śniadanie,
••napiwki,
ok. 70 3EUR
lunch,
kolacja)
• bilety
wstępu
130 USD pakietu startowego
• Ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR,
NNW 30 000
ZGŁOSZENIA
DOEUR)
WYCZERPANIA
• PakietNA
startowy
MIEJSC
LIŚCIE MARATONU!
ZGŁOSZENIA
DO WYCZERPANIA
UWAGA!
MOŻLIWOŚĆ
WZIĘCIA MIEJSC
NA LIŚCIE
MARATONU!
UDZIAŁU,
TAKŻE
W ZAWODACH,
NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU,
10 KM. CENA PAKIETU TAKA
SAMA JAK MARATONU.
(+48) 61 840 22
22 50,
50,biuro@wyprawy.pl
biuro@wyprawy.pl

Piękna i Wspaniałego Zapachu i nie ma w tej
Myoghyang. Wjazd na punkt widokowy, z którego
nazwie ni krzty przesady. Można tak stać i stać
rozpościera
się niewyobrażalnie
piękny
widok
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Maraton w KANADZIE

w Parku Narodowym Banff

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Wylot do Toronto przez jeden port tranzytowy. Przylot do Toronto. Spotkanie z przewodnikiem polskojęzycznym. Przejazd na zwiedzanie miasta: wjazd
na CN Tower – do niedawna najwyższą wolnostojącą konstrukcję na świecie (553 m – 1815 stóp),
dek widokowy 447 m – 1465 stóp – najwyższy na
świecie punkt obserwacyjny, z którego rozciąga się
przepastny widok na miasto i Jezioro Ontario. Przejazd do hotelu. Nocleg w Toronto.

DZIEŃ 2 Po wczesnym śniadaniu, wyjazd do
Niagara Falls i zwiedzanie słynnych wodospadów
(zwłaszcza The Horseshoe Falls In Niagara Falls)
z kanadyjskiej – zdecydowanie ciekawszej strony.
Spacer wzdłuż gardzieli oraz rejs pod wodospad turystycznym stateczkiem „Maid of the Mist”. Transfer na lotnisko. Wylot do Calgary. Przylot na lotnisko
w Calgary. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie.
Nocleg.
DZIEŃ 3 Po śniadaniu przejazd wzdłuż doliny rzeki
Bow do najstarszego kanadyjskiego Parku Narodowego Banff. Zwiedzanie urokliwego miasteczka
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z najsławniejszym hotelem w Kanadzie „Fairmont
Banff Springs”. Odbiór pakietów startowych (do
godz. 18:00). Czas na odpoczynek przed maratonem. Nocleg w Banff.

DZIEŃ 4 MARATON. Start o godz. 9:00. Banff
Marathon oferuje jedno z najbardziej niezwykłych
i pięknych doświadczeń biegowych na naszej planecie, a wszystko rozgrywa się w pierwszym historycznie i jednocześnie najładniejszym Parku Narodowym Kanady. Start maratonu ma swoje miejsce
w malowniczej górskiej miejscowości Banff. Trasa
biegu prowadzi przez spokojny Vermilion Lakes
i wzdłuż urokliwej Bow Valley Parkway, pośród lasów, śmiało przerzuconymi mostkami nad szemrzącymi strumykami, pełnymi dzikich łososi, na które czają się niedźwiedzie grizzly… A knieja tu jedyna
w swoim rodzaju, przypominająca czasem syberyjską tajgę. To prawdziwy festiwal zieleni w niezliczonych odsłonach. Rosnące tutaj gatunki nie są niszczone przez szkodniki czy wyziewy przemysłowe.
To bodajże najładniejszy obszar kuli ziemskiej pod
kątem dzikiej, nieskażonej przyrody. To w jakimś
sensie obraz pochopnie utraconego raju – edenu,
w którym stres wyparowuje z człowieka z szybko-

ścią ponaddźwiękowego odrzutowca. Wygładzają
się zmarszczki, cofają lęki i fobie, a wszyscy, którzy
tu bardziej lub mniej pochopnie się znaleźli odczuwają nastrój błogostanu. Zaiste magiczne to miejsce. I niewątpliwie każdy kto zdobędzie się na trud
przemierzenia wielkiej wody, przemierzenie następnie najpiękniejszych parków narodowych świata
i dotrze w końcu tutaj – będzie w przyrodniczym
siódmym niebie. Nie dziwota zatem, że praktycznie
wszyscy zawodnicy tego maratonu i to od startu,
aż do mety mają uśmiech na twarzy i rozanielone
lico. Być może, że powinien to być przyczynek do
szerszych badań psychologiczno – socjologiczno
– behawioralnych jak otoczenie mimo niezwykłego, morderczego wręcz wysiłku potrafi ukształtować pozytywne nastawienie. Jednocześnie olbrzymia ilość endorfin łagodzi lub zagłusza całkowicie
wszelkie bóle i przykurcze. Na mecie maratonu nikt
ciężko nie dyszy za to wszyscy promieniują wewnętrzną energią i życzliwością. Życzliwości także
nie brakuje ze strony mieszkańców miasteczka,
którzy gromadnie wiwatują kończącym bieg
w Central Parku, w samym centrum Banff. Po zakończonym biegu czas na zasłużony relaks i odpoczynek. Nocleg w Banff.

www.wyprawy.pl

DZIEŃ 5 Po śniadaniu wyjazd z Banff i przejazd
malowniczą drogą przez park pośród 3-tysięczników do kolejnego Parku Narodowego – Yoho.
Spacer do pięknego wodospadu Takakkaw Falls
(prawie 400 m wysokości) - drugiego co do wysokości wodospadu Kanady. Następnie 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 któregokolwiek z nich. Spacer
wzdłuż jeziora Louise lub czas na kawę w hotelu
Chateau Lake Louise. Przejazd nad jezioro Morenowe, otoczone wysokimi szczytami górskimi - sesja

CENA ZAWIERA:
• przeloty na trasie Warszawa – Toronto, Toronto

TERMIN: 15.06 - 21.06.2017
fotograficzna najlepiej z tzw. moreny. Wjazd na
jedną z najpiękniejszych dróg w Ameryce Północnej - Icefields Parkway, biegnącą pośród ośnieżonych gór i lodowców przez dwa parki narodowe.
Wjazd na teren Parku Narodowego Jasper. Postój
w pobliżu największego w Górach Skalistych Pola
Lodowcowego - Columbia Icefield. Fakultatywnie
możliwość wjazdu na lodowiec jedynymi na świecie Snow-Coachami, Spacer po lodowcu. Wieczorem przejazd do Calgary. Nocleg.

CENA: 6 760 PLN + 1 780 CAD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata 6 760 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 780 CAD uczestnik zabiera
ze sobą

DZIEŃ 6 Śniadanie. Czas na rozbieganie. Spacer

Olimpiady 1988. Po południu transfer na lotnisko.
Wylot do Europy.

urokliwą Stephen Avenue w downtown Calgary,
oddychanie atmosferą „Calgary Stampede”, dla
chętnych możliwość wjazdu na Wieżę Calgary (niegdyś Husky Tower). Wizyta w miasteczku zimowej

DZIEŃ 7 Przylot do Europy. Przesiadka na samolot do Warszawy. Lądowanie na lotnisku Okęcie
w Warszawie. Zakończenie wyprawy.

– Calgary, Calgary - Warszawa

• zakwaterowanie: hotele lub regionalne motele 2 i
3*** , pokoje 2 osobowe z łazienkami

• wyżywienie: śniadania
• transport i transfery
• opieka polskiego pilota - przewodnika na terenie
Kanady

• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW
3 000 EUR), ubezpieczenie od wyczynowego
uprawiania sportów w dniu zawodów.

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy – 175 CAD płatne z I ratą
• bilety wstępu do obiektów i parków
narodowych: ok. 90 CAD

• pozostałe posiłki aranżuje pilot w formie

pikników na trasie (steki z łososia lub
wołowiny) lub w barach, restauracjach; cena
posiłku: 15-25 CAD
• kolacja w Toronto: 10 CAD
• wizy do Kanady (wiza została zniesiona
dla Polaków posiadających paszporty
biometryczne wydane po 28 sierpnia 2006r.)
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU TAKŻE W BIEGU NA DYSTANSIE
PÓŁMARATONU I 10 KM. CENA PAKIETU TAKA SAMA JAK MARATONU.

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Maraton pośród kamiennych wielkoludów na

wySPie wieLkanoCneJ

z krótkim zwiedzaniem Chile i Buenos Aires po drodze

PROGRAM:
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Zbiórka
na lotnisku
w Warszawie.

przez
jeden
z portów
w Europie do
BuPrzelot
przez
jeden zlotniczych
portów lotniczych
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muzycemuzyce
(ok. 80 (ok.
USD).
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i
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trzebnych ciężarów takich jak zegarek, aparat lub
takich jak zegarek, aparat lub kamera. Ale tu
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stąd rozpościera się wspaniały widok na miasto
się wspaniały widok na miasto i okolicę, znanego z
i okolicę, znanego z ataku lotniczego na prezyataku lotniczego na prezydenta Salvadore Allende
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wtórze pieśni biesiadnych w wykonaniu rozochowycieczkowego chóru. Dojazd do kanionu.
conych członków wycieczkowego chóru. Dojazd
Fakultatywnie przesiadka na pontony (ok. 40
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www.wyprawy.pl
www.wyprawy.pl

TERMIN: 28.05 - 06.06.2017

CENA: 12 600 PLN + 1 200 USD

kwaterowanie.
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krater wulkanu Rano Kao. Genialne widoki.
CENA
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człowieka
- ptaka
•Zwiedzanie
przelot na trasie
Warszawa
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wioski
ceremonialnej
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Powrót
– Wyspa Wielkanocna – Santiago de Chile –do hoWarszawa

• przewodnik anglojęzyczny na Wyspie
Wielkanocnej

ZAWIERA:
•CENA
polskojęzyczny
rezydent w Chile
bilet na trasie Warszawa
Santiago
••zakwaterowanie:
hotele 3*/4*,-pokoje
2-os.de
z

Chile - Wyspa
Wielkanocna
- Santiago
łazienkami,
jeden nocleg
w schronisku
(pokojede
Chile – Warszawa
wieloosobowe,
łazienki na korytarzu)
przewodnik
anglojęzyczny,
••wyżywienie:
śniadania
całej trasie,
zakwaterowanie:
hotele
3*/4*, pokoje
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2-os.
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łazienkami,
jeden
nocleg
• transport mikrobusami,
w schronisku
(pokoje
wieloosobowe,
• opłaty
za miejscowych
przewodników
łazienki na korytarzu)
• ubezpieczenie
Europa (KL 30 000 EUR i NNW
•3 000
wyżywienie:
śniadania od
całej
trasie,
EUR), ubezpieczenie
wyczynowego
•uprawiania
transfery:sportów
lotniskow-dniu
hotel
lotnisko
zawodów.
• transport mikrobusami,
• opłaty za miejscowych przewodników
CENA
NIE ZAWIERA:
ubezpieczenie EUROPA (KL 30 000 EUR
••pakiet
startowy: 450 USD płatne z I ratą
i NNW 3 000 EUR)
• bilety
wstępu 110 USD
• opłaty lotniskowe 50 USD
•CENA
dopłata doNIE
pokojuZAWIERA:
1-osobowego 450 EUR
• bilety wstępu 110 USD
UWAGA!
• opłaty lotniskowe 50 US
1)
WZIĘCIA
UDZIAŁU450
TAKŻE
• MOŻLIWOŚĆ
dopłata do pokoju
1-osobowego
W BIEGU
EUR NA DYSTANSIE PÓŁMARATONU,
10 KM. CENA PAKIETU TAKA SAMA JAK
MARATONU.
ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA MIEJSC
2) LIMIT UCZESTNIKÓ, TYLKO 180 OSÓB.
NA LIŚCIE MARATONU!

(+48) 61 840 22
22 50,
50,biuro@wyprawy.pl
biuro@wyprawy.pl
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I rata: 800 PLN + pakiet startowy
TERMIN: 31.05 – 09.06.2015
płatny przy zapisie
CENA:
10 950 PLN
II rata: 12 600 PLN płatne na 35 dni
+ 1100 USD + pakiet
przed wyjazdem (minus I rata)
startowy (zmienna cena
III rata: 1 200 USD uczestnik zabiera
w zależności od terminu
ze sobą
wykupu)
I rata: 800 PLN + opłata za pakiet
startowy
zwykłe doświadczenie na pograniczu transcendenII rata: 10 950 PLN płatne na 35
talnej próby łączenia sił duchowych z najwyższą
dni przed wylotem (minus
mocą. Nie podobna nie poddac się emocjom. Nie
pierwsza rata)
podobna nie zapomnieć o bólu ścięgien i mięśni i
III
rata:
1 100 USD uczestnik
w pełnym prawie wyalienowaniu biec jakby w biesobą.
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maratońskiego wysiłku, uzupełnianie płynów
uczestników maratonu, wzniesiony najlepszym
a na koniec piknik na plaży i toast za wszystkich
chilijskim winem. Powrót do hotelu. Nocleg.
uczestników maratonu, wzniesiony najlepszym
chilijskim winem. Powrót do hotelu. Nocleg.
Dzień 9 Po południu wykwaterowanie. Przejazd
na
lotnisko.
Wylot
do Santiago
de Chile. Przesiadka
Dzień
9 Po
południu
wykwaterowanie.
Przetranzytowa
i dalszy Wylot
lot do Europy.
jazd na lotnisko.
do Santiago de Chile.
Przesiadka tranzytowa i dalszy lot do Europy.

Dzień 10 Przylot do Warszawy. Zakończenie maDzień 10wyprawy.
Przylot do Warszawy.
ratońskiej
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Maraton w krainie wiatrów

CHILE - PATAGONIA

TERMIN: 19.09 - 26.09.2017

CENA: 9 970 PLN + 1 970 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatny przy zapisie
II rata 9 970 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 970 USD uczestnik zabiera
ze sobą
PROGRAM:
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie.
Wylot do Santiago przez jeden z europejskich portów lotniczych.

Dzień 2 Przylot do Santiago. Transfer z lotniska do
hotelu. Zakwaterowanie, szybka toaleta a następnie zwiedzanie Santiago; zabytków historycznych
i architektonicznych miasta. Podziwianie panoramy okolic, takich jak Concha y Toro i / lub Bellavista,
podglądanie Bohemy Santiago, spacer po Plaza de
Armas, zdjęcia z Katedrą w tle, spacer uliczkami
Santiago do Palacio de la Moneda. Wizyta w Parku Santa Lucia, obok którego mieści się Muzeum
Sztuk Pięknych i centrum kultury GAM. Nocleg
w Santiago.

Dzień 3 SANTIAGO - Punta Arenas - Torres del
Paine Po śniadaniu transfer na lotnisko w Santiago.
Lot do Punta Arenas. Wycieczka do patagońskiego
ranczo Cerro Negro. Podglądanie kunsztu fryzjerskiego owczego fryzjera czyli pokaz strzyżenia
owiec przez zawodowego farmera. W między czasie rodzina farmera gotować będzie obiad na bazie
lokalnych składników ekologicznych, który popić
należy chilijskim winem wdychając świeże patagońskie powietrze. Po krzepiącym posiłku przyjazd
do hotelu Las Torres, zakwaterowanie. Kolacja.
Nocleg w hotelu Torres del Paine.

Dzień 4 Las Torres HOTEL-LAKE- GREY GLACIERHOTEL Śniadanie w hotelu. Następnie całodniowe
zwiedzanie Parku narodowego Torres del Paine.
Wyjazd na 3 punkty widokowe: Nordenskjold, Los
Cuernos i Salto Grande, podziwianie pięknych widoków z górskimi szczytami w tle Cuernos del Paine
i na jezioro Pehoe Lake. Popołudniu przepłynięcie
łódką do imponującego Szarego Lodowca, który
26 | Logos Travel

jest częścią Southern Ice Field - największej połaci
lodu na Ziemi zaraz po Antarktydzie i Arktyce. Po
powrocie do hotelu degustacja tradycyjnej krzepiącej siły yerba mate, herbaty, która jest niemalże
świętym napojem mieszkańców dalekiej ziemi. Dowiedziono iż yerba mate ma działanie obniżające
poziom cholesterolu, chroni wątrobę, stymuluje
ośrodkowy układ nerwowy i ma korzystne działanie na układ krążenia. Jest to więc doskonały napój
dla biegaczy… po jednym „guampa” czyli szklaneczce yerba powrót do hotelu, zakwaterowanie w hotelu. Pasta party – impreza powitalna dla wszystkich
biegaczy. Tego dnia będzie możliwość by sprawdzić trasę maratonu. Droga wiedzie z Mostu Weber
aż do Hotelu Las Torres. Nocleg.

Dzień 5 LAS TORRES HOTEL - MARATON Lekkie
ale pożywne biegowe śniadanie, ostatnie przygotowanie przed prawdziwym sportowym zmaganiem a następnie transfer zawodników na miejsce startu. Zarówno zawodnicy biegnący 10 km,
półmaraton oraz pełny maraton będą przewożeni
na miejsce startu o tej samej godzinie. Zawodnicy
zostaną przewiezieni na miejsce startu na 1 godzinę przed rozpoczęciem biegu. Będzie to chwila na
załatwienie ostatnich formalności, zdanie depozytu
oraz lekką rozgrzewkę. Po biegu, powrót do hotelu. Na zmęczonych i głodnych ale szczęśliwych
zawodników, czekać będzie pieczeń z jagnięciny
- będzie to prawdziwe, kulinarne ukoronowanie biegowych zmagań. Po uroczystej dekoracji, sesji fotograficznej w medalach, wymianie gratulacyjnych
uścisków i uśmiechów oraz pierwszym zregenerowaniu sił pożywnym posiłkiem, przejazd do hotelu
Torres del Paine. Błogi sen z medalem na szyi…

Dzień 6 Torres del Paine - Punta Arenas - Santiago
Pożywne śniadanie – jeśli starczy sił i czasu, lekkie
rozbieganie pomaratońskie. Następnie przjeazd na
lotnisko w Punta Arenas. Wylot do Santiago. Transfer do hotelu. Nocleg w Santiago.

Dzień 8 Przylod

do Polski. Zakończenie mara-

tońskiej wyprawy.

CENA ZAWIERA:
• Przeloty na trasie: Warszawa – Santiago –
Punta Arenas – Santiago - Warszawa

• Transport: mikrobusy
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w Santiago de

Chile, 3 noclegi w Hosteria Torres del Paine,
pokoje dwuosobowe
• Wyżywienie: śniadania
• Bilety wstępu
• Przewodnik anglojęzyczny
• Transfery: lotnisko – hotel – lotnisko
• Wizyta na ranczo Estancia Cerro Negro, pokaz
strzyżenia owiec, obiad na ranczo,
• Bilety wstępu do Parku Torres del Paine
• „Magellanic Roast”
• 1 całodniowa wycieczka do Torres del Paine
(z przepłynięciem pod lodowiec)
• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wyczynowego uprawiania sportów w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 180 USD płatne z I ratą
• Napiwków 80 USD
• Dopłaty do pokoju jednoosobowego;
690 USD

ZGŁOSZENIA DO WYCZERPANIA
MIEJSC NA LIŚCIE MARATONU!
UWAGA!
1) FAKULTATYWNIE MOŻLIWOŚĆ PRZEDŁUŻENIA WYJAZDU O TRZYDNIOWY
PAKIET ZWIEDZANIA WYSPY WIELKANOCNEJ (PAKIET BĘDZIE WYCENIANY
INDYWIDUALNE W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI
CHĘTNYCH).
2) ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYBRANIA
OPCJI HOTELOWEJ ZA DODATKOWĄ
OPŁATĄ.
3) MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU,
TAKŻE W ZAWODACH NA DYSTANSIE:
PÓŁMARATONU, 10 KM. CENA PAKIETU TAKA SAMA JAK MARATONU.

Dzień 7 SANTIAGO Śniadanie. Transfer na lotnisko
w Santiago. Wylot do Polski.
www.wyprawy.pl

Maraton w Krainie Persów
IRANIE

TERMIN: 04.04 – 09.04.2017

CENA: 3 950 PLN + 495 EUR

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie. Wylot do Shiraz przez jeden z portów tranzytowych.

DZIEŃ 2 Przylot do Shiraz, przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, czas na odpoczynek. Odbiór
pakietów startowych. Zwiedzanie miasta - oglądanie Bramy Koranu, pod którą przejdziemy, aby
04.04 – 09.04.2017
sprzyjało nam szczęście jak dawnym podróżnym. Następnie wizyta w Ogrodzie Eram, spacer
alejkami i podziwianie oryginalnych roślin pochodzących z różnych zakątków świata. Wizyta
w mauzoleum Hafeza - poety z XIV w., którego
utwory do dziś wzruszają i inspirują Irańczyków.
Nocleg w hotelu w Shiraz.

DZIEŃ 3

Niespieszne wstawanie, późne śniadanie. Lekki trucht połączony z rozciąganiem
w parku, a później zwiedzanie kompleksu Vakila (cytadela, meczet). Dla chętnych wizyta
na bazarze Vakila w celu zakupu pamiątek. Po
południu już tylko leżenie odłogiem, nabieranie
sił przed maratonem. Wieczorem pasta party,
przygotowanie i sprawdzenie zestawu biegowego. Zapakowanie odżywek, napojów, etc. Nocleg w hotelu w Shiraz.

DZIEŃ 4

Sądny dzień Maratonu… Wczesna
pobudka, lekkie śniadanie, zmienno cieplny
prysznic i przejazd na miejsce startu. Maraton
zaczyna się na obrzeżach miasta Shiraz, blisko Bajgah. Trasa wiedzie w kierunku miasta
Zarghan. Po drodze peleton biegaczy przebiegał będzie wzdłuż uniwersytetu, niewielkiego
jeziora, by poprowadzić dalej obok rafinerii,
farmy strusi i małego lotniska. Później droga
zaczyna biec coraz wyżej i wyżej, przez teren
górski i między zieleniejącymi już o tej porze
roku polami uprawnymi. W tej części prowincji
istnieje duża szansa zobaczenia obozu koczowniczego plemienia Qashqai. Wtedy to, po raz
pierwszy wbrew wszystkim zasadom maratończyka, który ma w głowie jedną myśl – przeć
jak najszybciej do przodu, może zaświtać inna

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

myśl prześladowcza, aby zatrzymać się na
tradycyjną herbatę lub świeży doogh (słynny
irański napój jogurtowy)... ale nie zapominajcie
o biegu. Jeżeli już się czegoś napić, to właśnie
w biegu… W ten sposób, każdy z biegaczy dotrze w pobliże miejscowości Marvdasht, droga
prowadzi śmiało przerzuconym mostem nad
rzeką, a krótko później wbiega się małego, prowincjalnego miasteczka, pełnego gwaru, wąskich uliczek, krętych zaułków, kobiet zakrytych
tak że świecą się tylko białka oczu... Dalej trasa wiedzie przez bulwar Marvdasht, by w końcu doprowadzić do kolejnego miasteczka jak
z bajki Takht-e Jamshid. Z tej odległości w oddali widać już będzie w pierwszym rzędzie Bramę Wszystkich Narodów. Finisz maratonu jest
w tym chwalebnym wejściu do dawnej, przesławnej stolicy imperium perskiego, Persepolis!
Niebywałe to uczucie przybiec tu właśnie, do
tego najświętszego dla Persów miejsca jako
strudzony maratończyk, który będzie mógł korzystać ze splendoru uczestnictwa w tej biegowej imprezie organizowanej w Iranie po raz
pierwszy w historii dziejów tego kraju. Jakby
tego było mało, dekoracja medalami wszystkich
uczestników biegu odbędzie się na najważniejszym placu Iranu, a być może i całego regionu
Bliskiego Wschodu – na placu przy Pałacu Dariusza Wielkiego. Ten wielki perski władca 2500
lat temu podjął decyzję o wyprawie na podbicie
Aten. W mieście Marathon greccy mężczyźni
dzielnie walczyli przeciwko Persom. A więc jest
to nie jakiś kolejny z rzędu maraton, ale maraton,
który nawiązuje do genezy powstania idei maratonu. W dzisiejszych pełnych napięcia czasach
maraton stał się symbolem pokoju, a ludzie
z różnych krajów biegną w atmosferze przyjaźni.
Pierwsza edycja „I run Iran” ma na celu zainspirowanie jak najszerszej rzeszy młodych Irańczyków do biegania. Impreza rozpocznie kampanię
promującą bieganie jako formę outdoorowej aktywności sportowej. Większość sportów w Iranie jest praktykowanych „pod dachem”. Biegowi
przyświeca także cel budowania świadomości

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata 3 950 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 495 EUR uczestnik zabiera
ze sobą
i zbierania środków na ochronę najszybszych
biegaczy na ziemi, jakimi są gepardy, mogące
biec z prędkością 120 km/h. To międzynarodowe wydarzenie biegowe oferuje unikatową
możliwość odkrywania prawdziwego Iranu. Po
uroczystości dekoracji czas na posiłek, krótki
odpoczynek. Późnym popołudniem powrót do
Shiraz. Czas na relaks w perskiej łaźni. Możliwość dogrzewania i chłodzenia umęczonych
członków ciała… Nocleg.

DZIEŃ 5 Po śniadaniu przejazd na piknik w okolicach grobu słynnych poetów perskich. Powrót
do hotelu. Wykwaterowanie, przejazd na lotnisko. Wylot do Warszawy przez jeden z portów
tranzytowych.

DZIEŃ 6 Przylot do Warszawy. Zakończenie
wyprawy maratońskiej z unikalnym medalem
w dłoni.

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa - Shiraz – Warszawa
• wiza irańska
• zakwaterowanie: hotelu 3***, pokoje 2-osobowe
z łazienkami

• wyżywienie: śniadania
• transport klimatyzowanym minivanem z hotelu
na linię startu i z mety do hotelu

• pakiet startowy
• pamiątkowy medal po ukończonym biegu
• zwiedzanie według programu z

angielskojęzycznym przewodnikiem lokalnym

• bilety wstępu
• pasta dinner party
• ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR

i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenia od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych w dniu
maratonu

CENA NIE ZAWIERA:
• dopłata do pokoju 1-osobowego 150 EUR
• transfery z i na lotnisko
• napiwki
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Maraton AUSTRALIA
na pustyni, wokół świętej Góry Aborygenów Uluru

Perth - Alice Springs - Kings Canyon – Ayers Rock - Uluru - Darwin - Cairns

TERMIN: 22.07 - 05.08.2017

CENA: 10 970 PLN + 1 140 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 10 970 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 1 140 USD uczestnik zabiera
ze sobą
PROGRAM

DZIEŃ 1 – 2 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie w godzinach popołudniowych. Przelot
do Australii przez dwa porty tranzytowe.

DZIEŃ 3 Przylot do Perth w godzinach rannych. Odpoczynek po podróży. Około południa
- zwiedzanie 1,5 mln metropolii nad rzeką Swan,
urzekającą futurystyczną galerią wieżowców
i śródziemnomorskim stylem życia. Przejażdżka autobusem turystycznym po największych
atrakcjach Perth. Nocleg w Perth.
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DZIEŃ 4

Wcześnie rano przejazd (200 km
w jedną stronę) do Pinacles Desert, gdzie tysiące ogromnych słupów wapiennych wznoszą
się nawet na 3,5 m nad ruchome piaski. Powrót
w kierunku Perth. Nocleg w motelu na trasie.

DZIEŃ 5 Powrót do Perth. Przejazd na lotnisko,
około południa wylot do Alice Springs. Przylot
w godzinach popołudniowych. Wypożyczenie
jeepów na lotnisku. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Zwiedzanie Alice Springs, nocny spacer po „westernowym miasteczku”. Nocleg.
DZIEŃ 6 Po śniadaniu wyjazd do jednej z najważniejszych atrakcji przyrodniczych Centralnej
Australii – Kings Canyon. Przyjazd około południa.
Zakwaterowanie w bazie globtroterskiej. Wycieczka piesza wzdłuż niezwykle fotogenicznej gardzieli Kings Canyon. Postoje i popasy, delektowanie
się urodą surowych skał o przedziwnych kształtach w kolorze ochry. Powrót do bazy. Nocleg.

DZIEŃ 7 Po śniadaniu przejazd do Ayers Rock.
Oddanie jeepów na lotnisku. Transfer autokarem organizatora biegu do hotelu. Zakwaterowanie. Odpoczynek po podróży. Późnym popołudniem odbiór pakietów startowych i udział
w specjalnym evencie maratońskim z udziałem
aborygeńskich artystów. Wieczorem pasta party. Nocleg.
DZIEŃ 8 MARATON. Wczesne śniadanie,
a później z lekkim dreszczem emocji przejazd
na pustynię w okolicy świętej Góry Aborygenów. A tam jak zawsze sceneria niesamowita.
Zza odległego horyzontu próbuje nieśmiało
wyjrzeć słońce. Panuje szary mrok, nadciągają
kolejni biegacze. Każdy z nich niesie ze sobą bagaż obaw, ale i nadziei. W powietrzu unosi się
zapach olejku eukaliptusowego. To Aborygeni
palą ognisko i przygrywają biegaczom na swoich długich na dwa metry tubach. Atmosfera
niezwykłej celebry trwa do wystrzału startera.
Wtedy należy się poderwać i ruszyć zrazu powoli delektując się niewysłowioną wręcz urodą
okolicy. Jakoś tak na 15 kilometrze zwykle biegacze folgują fantazji i ruszają bardziej z kopyta.
Nogi wtedy wyrywają się spod nadzoru rozumu,
który podpowiada umiar. Niosą co sił starczy po
bezdrożach Centralnej Australii w kolorze orchy
w kierunku majaczącego w oddali Uluru, olbrzymiego kamienia – góry, który ma moc magicznego przyciągania. Przyciąga tłumy turystów z
całego świata, w tym także biegaczy. Trudno
temu przeciwdziałać. Kamień bowiem pojawia
się i znika przesłonięty bądź to krzaczastym buszem, bądź też niesamowitymi w swym kształcie i wyrazie formacjami skalnymi. Czyni to morderczy bieg bardziej znośnym, bo głowa i oczy
nie nadążają za coraz to wspanialszymi widokami. To prawdziwe „Biegowe Niebo”. Ziemia
Obiecana dla wszystkich znudzonych asfaltową
monotonią. Tu, w Centralnej Australii każdy biewww.wyprawy.pl

gacz na nowo może odnaleźć radość biegania
i uczestniczyć jednocześnie w najlepszym naturalnym spektaklu przyrody. A ta zaskakuje
mnogością form, kształtów i kolorów. To jedno
z takich miejsc na Ziemi, gdzie Maratończyk
biegnąc po twardej, spękanej czerwonej ziemi,
trochę się nad nią unosi cały i trochę nie ma
w tym wyboru. Bo tak wzniosłe są doznania po

CENA ZAWIERA:
• przeloty na trasie: Warszawa – Perth - Alice
Springs – Darwin - Cairns - Warszawa

• wizę australijską,
• opiekę polskojęzycznego pilota na terenie
Australii,

• transfery lotnisko - hotel - lotnisko,
• przejazdy wewnętrzne mikrobusem, metrem,
jeepami,

• zakwaterowanie: w Australii hotele i motele 3*

(pokoje 2-osobowe z łazienkami); w interiorze
(Kings Canyon i Ayers Rock) trzy 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,
• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR i NNW 3
000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka uprawiania
sportów wyczynowych w dniu zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy – 990 AUD płatne z I ratą
• opłaty za bilety wstępu i opłaty za wjazdy

drodze. I za ta właśnie przyczyną, i z tego powodu, nim na nowo do głosu zdąży dojść rozsądek
– buzujące emocje doprowadzają biegaczy na
pełnym gazie do mety. A tam znowu aborygeńska muzyka i przysmaki jakich mało. Krzepiący
rosół ze strusia i pieczyste z krokodyla… Pomaratoński piknik w interiorze. Po czym powrót do
hotelu. Relax i reset. Około godz. 18:00 fakultatywnie możliwość wyjazdu na oglądanie Uluru
w promieniach zachodzącego słońca – kiedy co
chwila zmienia barwę - z kielichem szampana
w dłoni. Powrót do hotelu. Nocleg.

DZIEŃ 9 Po śniadaniu transfer na lotnisko.
Wylot do Darwin, przylot w godzinach popołudniowych. Transfer do hotelu. Odpoczynek po
podróży. Wieczorem spacer nadmorską promenadą. Nocleg.
DZIEŃ 10 Zaraz po śniadaniu przejazd do Jabiru w Kakadu National Park, parku należącego
do Światowego Dziedzictwa UNESCO. Bezkrwawe safari fotograficzne, podglądanie fauny
i flory na wszystkie możliwe sposoby. Nocleg
w Jabiru.

DZIEŃ 11 O świcie dalszy ciąg zwiedzania Kakadu Park. Około południa przejazd do Darwin.
Zwiedzanie najważniejszych atrakcji miasta.
Wizyta na plaży i w zatokach, możliwość kąpieli. Około godziny 18:00 transfer na lotnisko.

Wylot do Cairns. Transfer do hotelu położonego w centrum. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 12

Leżenie odłogiem na plażach północnych Cairns w cieniu palm albo w pełni
słońca lub – fakultatywnie – całodzienna wycieczka łodzią na Wielką Rafę Koralową – podziwianie najpiękniejszej i największej na świecie rafy koralowej z milionami kolorowych ryb
i stworzeń morskich, wspaniałości podwodnego świata. Wieczorem spacer uliczkami Cairns,
gdzie gromadzą się globtroterzy i nurkowie
z całego świata. Możliwość spędzenia czasu na
skocznych tańcach w klubie tanecznym lub przy
szklanicy dobrze schłodzonego piwa w pubie.
Nocleg w Cairns.

DZIEŃ 13 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.
DZIEŃ 14 Śniadanie. Przejazd na lotnisko. Wylot do Europy przez jeden lub dwa porty tranzytowe.

DZIEŃ 15

Przylot do Warszawy. Zakończenie
maratońskiej przygody.

do parków – 130 USD

• opłaty lotniskowe – 40 USD
• zwyczajowe napiwki
• pozostałe posiłki, oprócz śniadań (posiłki
aranżuje pilot)

• dopłata do pokoju 1-os. – 620 USD
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU TAKŻE W ZAWODACH NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU, 11 KM I 6 KM.
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Maraton w CHINACH-SZANGHAJ

Pekin - Wielki Mur - Suzhou - Hangzhou – Wuzhen - Szanghaj

TERMIN: 21.10 - 30.10.2017

CENA: 3 980 PLN + 490 USD

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 3 980 PLN - płatne na 35
dni przed terminem imprezy
(minus I rata)
III rata: 490 USD uczestnik zabiera
ze sobą
PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku w Warszawie, wylot do Pekinu przez jeden z portów lotniczych
w Europie.

DZIEŃ 2 Przylot do Pekinu. Transfer do hotelu,
a następnie wyjazd na zwiedzanie. Po zatłoczonych ulicach stolicy Chin jedziemy zobaczyć

Świątynię Nieba - jeden z symboli Pekinu, miejsce
modłów cesarzy o pomyślne zbiory w okresie panowania dynastii Ming i Qing, a obecnie największy park w mieście. Obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 3 Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie
Pałacu Letniego - najpiękniejszego ogrodu cesarskiego w Chinach. Oprócz typowo chińskiej
architektury można tam podziwiać wspaniałe
założenia parkowe oraz zajmujące ¾ powierzchni sztuczne jezioro Kunming (możliwość krótkiej
przejażdżki „smoczymi” łodziami). Po południu
opuszczamy gwarne miasto i jedziemy zobaczyć Wielki Mur - jeden z siedmiu nowych cudów

świata, największy na świecie system umocnień
i najwybitniejszy zabytek chińskiego budownictwa. Po powrocie do Pekinu kolacja: kaczka po
pekińsku. Wspólne wyjście na wieczorny targ
żywności. Nocleg.

DZIEŃ 4 Dla chętnych poranny spacer do jednego z parków, gdzie mieszkańcy Pekinu ćwiczą
tai-chi. Po śniadaniu przejazd na Plac Tiananmen - największy plac świata, na środku którego
stoi potężny gmach Mauzoleum Mao Zedonga.
Następnie zwiedzanie najważniejszego zabytku
Pekinu: Zakazanego Miasta - pochodzący z XV
w. kompleks pałacu cesarskiego, w którym rezydowało 24 cesarzy z dynastii Ming i Qing. Wizyta
w świątyni lamaistycznej Yonghegong (Pałac
Harmonii i Pokoju) - jednej z najpiękniejszych
w Pekinie. Obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 5

Po śniadaniu przejazd superszybkim
pociągiem do Suzhou. Przyjazd. Zwiedzanie
miasta. Na początek przejażdżka łodziami po
Wielkim Kanale - wybitnym osiągnięciu inżynierii dawnych Chin - oraz po jego odnogach, które
przecinają gęstą zabudowę miasta. Następnie
zwiedzanie Ogrodu Pokornego Zarządcy, będącego jednym z najpiękniejszych przykładów
chińskiej sztuki projektowania ogrodów. Po lekcji
kaligrafii przejazd na obiadokolację. Wieczorem
dla chętnych spacer po Starym Mieście. Nocleg.

DZIEŃ 6
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Śniadanie. Przejazd autokarem do
www.wyprawy.pl

Hangzhou. Zwiedzanie buddyjskiej świątyni Lingying, znanej z oryginalnych posągów wykutych
bezpośrednio w skale i uważanej za najbardziej
czczone miejsce na ziemi. Następnie spacerowy
rejs łodzią po Jeziorze Zachodnim uosabiającym
klasyczne chińskie wyobrażenie piękna. Po połu-

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 polskojęzycznego przewodnika na
terenie Chin
• wizę chińską
• pakiet startowy
• ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych
w dniu zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• bilety wstępu 130 USD
• zwyczajowe napiwki 40 USD
• dopłata do pokoju 1-osobowego 240 USD
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU TAKŻE W BIEGU NA
DYSTANSIE: PÓŁMARATONU I
10 KM. CENA PAKIETU TAKA
SAMA JAK MARATONU.
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

dniu przejazd do Wuzhen, gdzie łodzią przedostaniemy się do hotelu w odrestaurowanej zabytkowej części miasta. Pobyt tam to prawdziwa
podróż w czasie: drewniane domki przeglądają
się w wodach licznych kanałów, a malownicze
mosty spinają brzegi. W wodzie migocą odbicia
lamp i lampionów, słychać plusk wioseł przepływających łódek. Obiadokolacja. Nocleg.

DZIEŃ 7 Po śniadaniu zwiedzanie Wuzhen
- oprócz zabytkowej zabudowy zobaczymy
pokazową wytwórnię wódki ryżowej i pracownię farbowania tkanin. Następnie przejazd do
Szanghaju (około 2 godzin), spacer po Bundzie
- reprezentacyjnej nadrzecznej promenadzie, pozostałości dawnej Dzielnicy Międzynarodowej.
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Wieczorem spacer po ulicy Nankińskiej głównej arterii handlowej miasta, tonącej w światłach neonów. Nocleg.
DZIEŃ 8

Po śniadaniu udajemy się na słynny
targ warzywny Yangpu. Następnie wizyta u tradycyjnej rodziny chińskiej. Odwiedzimy też Świątynię Nefrytowego Buddy - jedną z niewielu świątyń buddyjskich w mieście, znaną z niezwykłego
posągu sprowadzonego niegdyś z Birmy. Zwiedzanie szanghajskiego Starego Miasta - spacer
uliczkami przypominającymi cesarskie Chiny.
Perła Orientu – wieża TV. Obiadokolacja. Nocleg
w Szanghaju.

DZIEŃ 9

Lekkie śniadanie. Wyjazd na miejsce
startu Maratonu w dżungli miejskiej – Szanghaju. Start na jednej z głównych ulic tego miasta i bieg pośród sięgających podstawy nieba
drapaczy chmur z wieżą telewizyjną na czele.
Dla zobrazowania ile i jakich budowli można się
spodziewać na trasie wystarczy przytoczyć taki
oto prozaiczny fakt, iż tylko w ubiegłym roku
w Szanghaju powstało więcej wysokościowców niż w całej Europie razem wziętej… A więc
dżungla miejska z prawdziwego zdarzenia. Każdy biegacz będzie się musiał z tym zderzyć i
odnaleźć siebie – drobinę pyłu zaledwie wobec
Kosmosu zurbanizowanej przestrzeni. Krótka
fascynacja otoczeniem szybko jednak mija kiedy
wielotysięczny tłum zaczyna biec. Stłoczeni w
przepastnych kanionach ulic biegowa ciżba jawi
się niczym słynny chiński smok, długi ciągnący
się kilometrami i poskręcany na różne sposoby.
W takiej ciżbie trzeba nade wszystko odnaleźć
przestrzeń dla siebie, aby mieć miejsce na postawienie następnego kroku... Bo tłum naciera
zewsząd i trzeba się poddać jego prawom i jego
spontanicznemu rytmowi. A później już tylko
„płynąć na fali” co radośnie niesie do mety…

DZIEŃ 10 Przejazd na lotnisko. Wylot do Europy. Lądowanie na lotnisku w Warszawie późnym
wieczorem.
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Maraton na RAJSKIEJ WYSPIE BALI

PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warsza-

Przylot na Bali. Zwiedzanie wyspy Świątyni – Matki, będącej największą i najważniejszą świątynią na wyspie. Następnie wizyta
w Besakih, obserwacja odbywających się tam
ceremonii oraz dla chętnych, fakultatywnie lunch
w Kintamani – restauracji znajdującej się na
krawędzi największego krateru wulkanicznego w
Azji Południowo – Wschodniej. Wizyta w Tanah
Lot - formacji skalnej Indonezyjskiej wyspy Bali
oraz Świątyni morskiej Tanak Lot, która jest nie
tylko ikoną turystyczną i kulturalną Bali, ale również schronieniem dla pielgrzymów przybywających w to niezwykle miejsce. Przejazd do hotelu.
Zakwaterowanie. Nocleg.

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 wchodzących 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 przybyciu 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. Jeśli czas pozwoli postój na snorkeling
w okolicach Wyspy Nietoperzy. Czas na obserwację nietoperzy gigantów wyruszających o
zachodzie słońca w kierunku Flores za pożywieniem. Dalszy rejs do hotelu na Flores. Przypłynięcie już o zmroku, zakwaterowanie, nocleg.

DZIEŃ 3 Śniadanie. Czas wolny, wypoczynek na
plaży. Nocleg na Bali. Lub fakultatywnie wycieczka „Komodo”: po wczesnym śniadaniu transfer

DZIEŃ 4 Po śniadaniu odbiór pakietów startowych oraz odpoczynek przed maratonem. Nocleg na Bali. Natomiast uczestnicy wyjazdu fakul-

wie, w hali odlotów. Wylot do Indonezji przez jeden z europejskich portów lotniczych.

DZIEŃ 2
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tatywnego na Komodo po śniadaniu, powrót na
Bali. Odbiór pakietów startowych, odpoczynek
przed maratonem.

DZIEŃ 5 Dzień Maratonu na iście rajskiej wyspie,
w iście rajskich krajobrazach i rajskiej atmosferze. Trasa prowadzi krętymi drogami pośród
urokliwych poletek ryżowych, pomiędzy nisko
pochylającymi się palmami, wiedzie dalej przez
wioski pełne rozentuzjazmowanych tłumów wieśniaków, którzy przeżywają ten maraton bardziej
emocjonalnie niż sami zawodnicy. Nawet będąc
zmęczonym, i nawet gołym okiem, widać ocean
emocji na ich rozpłomienionych twarzach, na
których malują się rumieńce tak mocne że wydaje się, iż krew za chwilę tryśnie z policzków…
Wieśniacy cały czas krzyczą i dopingują tak
gromko i tak przeciągle, że w sposób oczywisty
ma to wpływ na uczestników maratonu. Prawie
każdy z nich przebiegając przez kolejną wioskę
dostaje dodatkowego animuszu i dodatkowej
mocy. To prawdopodobnie zjawisko przepływu
skumulowanej energii od rozentuzjazmowanego, wiwatującego tłumu w kierunku biegaczy.
Nigdzie na świecie, pod żadną długością geograficzną, nikt nigdy tego nie zaobserwował… kilka
tysięcy uczestników maratonu biegnie jak w letargu, a kiedy wybiega z wiosek pławi swój wzrok
w niezwykle fotogenicznym krajobrazie tej wyspy
pełnej wzgórz i pagórków, szemrzących ruczajach i świątyń przydrożnych spowitych dymem
wonnych kadzideł, pełnych bóstw, demonów
bacznie przyglądających się każdemu przechodniowi, w tym także każdemu z osobna uczestnikowi maratonu… Maraton zaczyna się tu przed
pierwszym pianiem koguta. O 5 nad ranem, kiedy
www.wyprawy.pl

TERMIN: 23.08 – 29.08 2017/
01.09.2017

CENA: 4 980 PLN + 594 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatny przy zapisie
II rata: 4 980 PLN + 594 USD x kurs
sprzedaży PEKAO SA płatne na
35 dni przed imprezą
(minus I rata)

wyspę pokrywa jeszcze gęsta ciemność, kiedy
ledwie w zarysach widać kontury drzew, budowli
i ludzi. Wtedy to właśnie jest bodajże największa
świeżość poranka. W trakcie biegu, każdy z jego
uczestników może obserwować jedyny w swoim
rodzaju wschód słońca na Bali. Pojawia się wtedy cała gama barw i kolorów, umysł zajęty jest
podpatrywaniem przydrożnych atrakcji, a kilometry niepostrzeżenie znikają… Nim słońce ustawi

CENA ZAWIERA:
• bilet lotniczy na trasie Warszawa – Bali -

Warszawa.
• opiekę lokalnych przewodników
angielskojęzycznych
• zakwaterowanie: hotele 3*/4* w pokojach 2-os.
z łazienkami,
• śniadania
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• przejazdy wewnętrzne vanem lub mikrobusem
• wszystkie transfery
• ubezpieczenie TU EUROPA - KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR, ubezpieczenie od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 70 USD płatny z I ratą
• pozostałe posiłki
• dopłata do pokoju 1-osobowego: 190 USD,
w opcji „Komodo” dopłata 25 USD, w opcji
Yogyakarta-Prambanan-Borobodur-Bromo
dopłata 70 USD
• napiwki ok 50 USD
• pozostałe wycieczki fakultatywne –
„Komodo” cena ok. 470 USD, pakiet
Yogyakarta-Prambanan-Borobodur-Bromo
cena ok. 680 USD.

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

się w zenicie, nim wysoka temperatura zdąży dokuczyć, większość startujących jest już na mecie,
a krótko później w oceanie, aby schłodzić umęczone ciało i dać odpoczynek umysłowi. Po wyjściu z wody wygłasza prawie identyczny pogląd:
”To był jeden z przyjemniejszych biegów jaki się
mógł przytrafić.” Bieg, który daje wiele doznań,
wiele przyjemności i prawie nie boli… Reszta dnia
wedle upodobania uczestników, totalny reset, aż
do wieczora, a później błogi, krzepiący sen, aż do
rana późnego.

DZIEN 6 Po śniadaniu w hotelu czas wolny do
momentu transferu na lotnisko. Korzystanie
z uciech plaży. Późnym popołudniem przejazd na
lotnisko, wylot do Europy.

DZIEŃ 7 Przelot do Europy przesiadka na samolot do Warszawy. Przylot na lotnisko Okęcie
w Warszawie w godzinach południowych. Zakończenie wyprawy.
UWAGA! DLA CHĘTNYCH MOŻLIWOŚC PRZEDŁUŻENIA POBYTU O PAKIET YOGYAKARTA-PRAMBANAN-BOROBUDUR-BROMO.
Cena pakietu: ok. 680 USD – w zależności od ilości osób.

DZIEN 6

Śniadanie w hotelu. Wylot do Yogyakarty . Zwiedzanie wspaniałego pałacu sułtana
z dynastii Hamengwukubono – Keraton jak i łaźni królewskich Taman Sari. Dla chętnych lunch
w miejscowej restauracji na koszt własny. Wizyta w manufakturze wyrobu marionetek, które
stanowią integralną część kultury starojawajskiej

i są objęte opieką UNESCO. Zapoznanie się z procesem wyrobu batiku – unikalnej tkaniny, z której
tworzy się przepiękne i orginalne obrazy, podziwianie jawajskich wyrobów ze srebra, które delikatnością i precyzją przypominają koronkę oraz
zobaczenie wyjątkowego występu Ramayana.
Jeśli wystarczy czasu, możliwość zwiedzania
zespołu świątyń hinduistycznych Prambanan.
Powrót do hotelu. Nocleg w Yogyakarcie

DZIEŃ 7 Pobudka przed wschodem słońca
i wyruszenie do miejsca gdzie widać dolinę,
a w niej skąpaną w świetle wschodzącego słońca świątynię . Dla chętnych lunch w lokalnej restauracji. W godzinach popołudniowych przelot
do Surabaja a stamtąd 4-godz przejazd autobusem w okolice wulkanu Bromo. Zakwaterowanie
w schronisku pod wulkanem. Nocleg
DZIEŃ 8 Godz. 3.00 rano - pobudka, przejazd jeepami. Półgodzinne łagodne podejście na punkt
widokowy Penanjakan Hill, z którego roztacza się
panoramiczny widok na zespół czynnych wulkanów, w tym także najwyższy Semeru. Powrót do
hostelu na śniadanie oraz prysznic. Transfer na
lotnisko w Surabaya- przelot na Bali. Czas wolny.
Kolacja. Nocleg w hotelu.
DZIEŃ 9 Po śniadaniu w hotelu czas wolny na
spacery, zakup pamiątek. Przejazd na lotnisko.
Wylot do Polski przez jeden z portów tranzytowych.
DZIEŃ 10 Przylot do Europy, przerwa tranzytowa, wylot do Warszawy. Przylot na lotnisko Okęcie. Zakończenie wyprawy.
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Maraton w Afryce Południowej
JOHANNESBURG

TERMIN: 28.10 - 07.11.2017

CENA: 4 980 PLN
+ 1 495 USD

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 4 980 PLN płatne na 35 dni
przed terminem imprezy
(minus I rata)
III rata: 1 495 USD uczestnik zabiera
ze sobą

PROGRAM
DZIEŃ 1 Wylot z Warszawy do Johannesburga
przez jeden port tranzytowy.

DZIEŃ 2 (180 km) JOHANNESBURG, GOLD
REEF CITY, WIOSKA KULTUROWA” LESEDI”
Lądowanie na afrykańskim lądzie. Spotkanie
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z przewodnikiem polskojęzycznym. Panoramiczne zwiedzanie “Miasta Złota”- Johannesburga.
“Przejazd do osady Gold Reef City, która dała
początek wielkiemu Johannesburgowi. Zjazd
do kopalni złota, pokaz wytopu złota, wizyta w
mennicy lub wizyta w „Lion Park”, gdzie z bliska
możemy przyjrzeć się tym królom Afrykańskiego
buszu, możliwość bliskiego kontaktu z małymi
lwiątkami oraz innymi zwierzętami. Po południu
udajemy się do Skansenu –Wioski Lesedi, gdzie
zapoznamy się z kulturą różnych plemion afrykańskich. Po tańcach, śpiewach lokalnej ludności
na kolacji (kolacja fakultatywnie, dla chętnych)
mamy okazję spróbować afrykańskiej kuchni
z daniami z dzikich zwierząt. Wieczorem możliwość posiedzenia przy ognisku z mieszkańcami.
Nocleg w wiosce, w 3* w domkach pokrytych trawą, przystosowanych dla wygód turystów.

Dzień 3 (480km) MPUMALANGA - PROWINCJA
„WSHODZACEGO SLONCA AFRYKI”- PANORAMA ROUTE Po śniadaniu wczesny ( ok 7:00) wyjazd do prowincji Mpumalanga. Przejazd przez
pola walki z czasów Wojen Burskich. W południe
zwiedzanie muzeum w Laydenburg, w którym
znajdują się zagadkowe gliniane nakrycia głów
z XII wieku. Przejazd 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: BurkeLuckPotholes, Three Rondavels czy Okno Boga (God’sWindow) z tropikalnym lasem deszczowym, wodospad Berlin oraz

www.wyprawy.pl

Lizbon należą do wielkich atrakcji tego regionu.
Nocleg w osadzie w Górach Smoczych. Nocleg
w hotelu.

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa – Johannesburg -

jazd terenowymi pojazdami rano lub po południu.
Dla chętnych (za dopłatą 30 USD) 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 Prowincji
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.

• zakwaterowanie w hotelach 3*, bungalowach,

DZIEŃ 5 (410 km) PARK KRUGERA-SWAZILAND

DZIEŃ 4 (360km) KRUGER NATIONAL PARK SAFARI Wczesne śniadanie lub suchy prowiant
na śniadanie, wyjazd na foto safari mikrobusem. Między 11:00-14:00 czas wolny w jednym
z obozów parku. Zakwaterowanie około 14:00
w jednym z obozowisk. Po południu kolejne
safari mikrobusem po parku - dla chętnych (za
dopłatą od 45 USD na osobę) 3 godzinny prze-

Warszawa

pokoje 2- osobowe z łazienkami, klimatyzacja
(gdzie konieczne), czajnik, kawa i herbata
w pokojach w większości hoteli. Baseny
kąpielowe w większości miejsc noclegowych
• śniadania
• transport z klimatyzacją
• opieka polskojęzycznego przewodnika/
kierowcy na terenie RPA
• pakiet startowy
• ubezpieczenie TU EUROPA KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR, ubezpieczenie od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• wstępów na wymienione imprezy oraz
degustacje w RPA około –130 USD

• safari terenowymi pojazdami (na życzenie
za dopłatą)

• kolacja w dniu 2 – 20 USD
• porterów ok. 1.USD za bagaż
• wiz RPA na granicy za darmo (należy zabrać
ze sobą 2 zdjęcia paszportowe)

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

– ZULULAND - REGION - MKUZI Godz. 06:00 poranne safari mikrobusem. Około 08:30 śniadanie,
następnie dalsze safari mikrobusem do godziny
11:00. Po opuszczeniu parku przejazd przez
zapomniane, ukryte w górach Królestwo Swaziland. Miejsce dumnych Swazi oraz ich pięknych
kobiet. Powrót do RPA - serca krainy Zulusów Kwa Zulu Natal. Nocleg w St. Lucia.

DZIEŃ 6

(310 km) ST.LUCIA - DURBAN - OCEANARIUM Po śniadaniu, piesze safari po Rezerwacie Simangaliso, następnie rejs statkiem po
jeziorze w poszukiwaniu hipopotamów, krokodyli
oraz ptactwa wodnego. 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 nazywane Bombajem Po-

łudnia jest tętniącym życiem portem z atmosferą
charakterystyczną dla regionu Oceanu Indyjskiego. Tygiel, w którym miesza się kultura azjatycka,
afrykańska i europejska. Nocleg.

DZIEŃ 7 Wcześnie rano pożegnanie z tropikiem
Oceanu Indyjskiego. Po opuszczeniu krainy Zulusów jedziemy autostrada do Johannesburga.
Kolacja w jednej z restauracji (na własny koszt),
zakwaterowanie w hotelu w Johannesburgu.

DZIEŃ 8

(600 km) Po śniadaniu, przejazd na
NASREC EXPO CENTER- odbiór pakietów startowych, przejazd do hotelu. Dzień wolny na odpoczynek.

DZIEŃ 9 Dzień Maratonu, transfer w pobliże
startu, przebywanie pilota z kibicującymi żonami
zawodników wzdłuż trasy biegu. Po biegu powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 10 Śniadanie w hotelu. Czas wolny. Wieczorny transfer na lotnisko. Pożegnanie z pilotem. Wylot do Polski.

DZIEŃ 11 Przylot do Europy. Przerwa tranzytowa. Wylot do Warszawy, przylot na Okęcie. Zakończenie imprezy.
Uwaga:
1) Możliwość wzięcia udziału także
w zawodach na dystansie: półmaraton, 10 km.
Opłata startowa taka sama jak przy maratonie.
2) Płatność przyjmowana tylko w USD
wydrukowanych po 2006 roku.
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SRI LANKA

Maraton w Colombo

PROGRAM
Dzień 1 Zbiórka uczestników wyprawy na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot na Sri Lankę
przez jeden z portów lotniczych. Przerwa tranzytowa. Wylot do Kolombo.

Dzień 2 Przylot do Kolombo w godzinach rannych. Przejazd do Pinnaweli, wizyta w niezwykłym miejscu jakim jest sierociniec słoni, gdzie
otacza się opieką te ogromne zwierzęta. Następnie przejazd do Dambulla lub Sigiriya. Czas
na odpoczynek. Kolacja, zakwaterowanie w hotelu. Nocleg (w Dambulla lub Sigiriya).

Dzień 3

Po śniadaniu wyjazd na rowerowe
odkrywanie Polonnaruwy – „śpiącego miasta”,
drugiej stolicy Sri Lanki – z imponującymi ruinami pałaców, rzeźb z okresu między X a XIII
w. (wihara Gal, Lotosowa Sadzawka oraz zespół
klasztorny Alahana Pirivena). Obiad w lokalnym
gospodarstwie z widokiem na pola ryżowe.
Następnie jeep safari w Parku Minneriya lub
Kaudulla (w zależności od aktualnej migracji
zwierząt). Powrót na kolację. Nocleg w hotelu
(w Dambulla lub Sigiriya).

Dzień 4 Po śniadaniu przejazd do Lwiej Skały, gdzie czeka nas „wspinaczka” do pałacu na
szczycie. Odwiedzamy twierdzę z V w. (wpisaną na listę UNESCO) z malowniczym Ogrodem
Wodnym, Ogrodem Skalnym i schodami prowadzącymi na taras pałacowy, Lustrzaną Ścianą
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oraz znanymi na całym świecie skalnymi freskami, które po XV wiekach nadal promienieją
kolorami. Kontynuacja przejazdu do Kandy, malowniczego miasta położonego na wzgórzach,
które było ostatnią królewską twierdzą broniącą
się przed portugalską, holenderską i brytyjską
dominacją kolonialną do roku 1815. Po drodze
zwiedzanie ogrodu przypraw w Matale (pieprz
i wanilia, kolendra i kardamon, cynamon i gałka muszkatołowa, oraz sporządzone z nich w
celach kulinarnych i leczniczych ekstrakty i mikstury). Po dotarciu do Kandy zakwaterowanie
w hotelu. Następnie wizyta w centrum, skupiającym się wokół jednej, głównej ulicy. Kolacja,
nocleg w Kandy.

Plains, który leży na wysokości ponad 2000
m.n.p.m., dlatego można spodziewać się tam
chłodniejszego i bardziej wietrznego klimatu
niż na nizinach. Park obejmuje obszar 31 km2
i jest mieszaniną górskich lasów i wilgotnych
łąk. Jest ostoją dla niektórych endemicznych
gatunków roślin i zwierząt, które nie występują
nigdzie indziej. Jedną z atrakcji turystycznych
jest niepowtarzalny punkt widokowy, usytuowany na krawędzi płaskowyżu, tzw. koniec świata
- World’s End – przepaść o wysokości 1050 m.
Jest to wspaniałe miejsce do pieszych wycieczek o czym przekonamy się sami. Następnie
przejazd do nadmorskiej miejscowości Negombo. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.

Dzień 5

Dzień 7 Śniadanie, czas wolny na odpoczynek,
plażowanie, pływanie w morzu, spacery. Dla
chętnych możliwość odwiedzenia pobliskiej
wioski rybackiej. Po południu przejazd do Kolombo na spotkanie informacyjne przed maratonem, odbiór pakietów startowych. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja. Nocleg w Kolombo.

Po śniadaniu wizyta w Sanktuarium
Świętego Zęba Buddy z XVI w. Następnie przejazd do Nuwary Eliyi, górskiego uzdrowiska położonego na wysokości 1890 m.n.p.m., pośród
wysokich, górskich pasm i plantacji herbaty. Po
drodze wizyta na plantacji herbaty wraz z degustacją wyśmienitych cejlońskich herbat. Po
przyjeździe zakwaterowanie w hotelu, potem
zwiedzanie kolonialnego miasteczka. Kolacja,
nocleg w Nuwara Eliya.

Dzień 6 Śniadanie w hotelu. Odpoczynek przy
hotelowym basenie, relaksujące pływanie, rozciąganie przykurczonych podróżą mięśni. Po
południu przejazd do Negombo. Lub fakultatywnie - wyjazd do Parku Narodowego Horton

Dzień 8 Najważniejszy dzień wyprawy – Maraton na wybrzeżu Sri Lanki. Start bardzo wcześnie ze względu na spodziewany upał. Ale trasa
biegnie wzdłuż malowniczego wybrzeża, gdzie
każdy z biegaczy może liczyć na orzeźwiającą
oceaniczną bryzę. I właśnie ta bryza, świeże
wspomnienia podróży po największych atrakcjach Sri Lanki są najlepszym katalizatorem
www.wyprawy.pl

TERMIN: 24.09 – 02.10.2017
wyzwalającym moc biegową z każdego organizmu. Tu na Sri Lance – nikt się nie leni. Biegacze
oczarowani urodą wyspy ruszają jak w malignie
i biegną jak w malignie. Tu bowiem realizują się
ich marzenia o bieganiu w raju. Sri Lanka to póki
co tylko turystyczny raj – ale zawsze… Wszyscy
zawsze tu się bardzo starają i nie wiadomo już
czy to za sprawą płaskiego terenu czy tez za

sprawą czarownej, magicznej prawie otoczki –
większość uczestników ze zdumieniem, ale i satysfakcją stwierdza pobicie rekordu życiowego.
Po finiszu i po opadnięciu emocji kiedy wraca
część sił witalnych większość szczęśliwców
gromadzi się na miękkiej trawie i piknikuje… Po
biegu, transfer do hotelu w Negombo. Zakwaterowanie, czas wolny na odpoczynek po biegu.
Plażowanie, pływanie w morzu. Kolacja, nocleg.

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie: Warszawa – Kolombo -

Dzień 9 Śniadanie. Wcześnie rano transfer na

CENA: 4 970 PLN + 790 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 4 970 PLN płatne na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
III rata: 790 USD uczestnik zabiera
ze sobą
lotniczych. Przylot do Warszawy. Lądowanie na
lotnisku Okęcie. Zakończenie wyprawy.

lotnisko. Wylot do Polski przez jeden z portów

Warszawa
• zakwaterowanie - hotele 3*
• wyżywienie - śniadania i kolacje, obiad w dniu 3
• transport – mikrobusy lub minivany
• opiekę polskojęzycznego pilota - przewodnika na
całej trasie
• opiekę lokalnych przewodników
• ubezpieczenie Europa (KL 30 000 EUR, NNW
3 000 EUR), w dniu zawodów ubezpieczenie
rozszerzone o wyczynowe uprawianie sportów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy - 60 USD płatne z I ratą
• opłaty za wizę na Sri Lankę – 30 USD
• biletów wstępu - 100 USD
• zwyczajowych napiwków - 25 USD
• opłaty za fotografowanie i filmowanie
• dopłaty do pokoju 1-osobowego 335 USD
• wycieczki fakultatywnej do Parku
Narodowego Horton Plains – 40 SUD

UWAGA: MOŻLIWOŚĆ STARTU
TAKŻE W ZAWODACH NA DYSTANSIE: PÓŁMARATONU, 10 KM, 5 KM.
OPŁATA ZA PAKIET STARTOWY TAKA
SAMA JAK PRZY MARATONIE.
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Maraton w MAROKU
Agadir

TERMIN: 22.04 – 29.04.2017

CENA: 2 980 PLN + 850 EUR

I rata: 800 PLN płatne przy zapisie
II rata: 2 980 PLN (minus I rata)
III rata: 850 EUR uczestnik zabiera
ze sobą

PROGRAM
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Agadiru przez jeden z portów tranzytowych. Przylot do Agadiru. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w hotelu.

Dzień 2 Wczesna pobudka, lekkie śniadanie, po
czym przejazd na miejsce startu. Start o świtaniu. Od razu próba nabrania szybkości, aby skrócić czas przebiegnięcia dystansu i zdążyć przed
nastaniem zniewalającego upału… Niektórym
się to uda. Tym nie do końca wytrenowanym
niekoniecznie… Poczują przez to prawdziwy
smak afrykańskiej biegowej przygody. Będzie
się lał bowiem żar z nieba i hektolitry potu z czoła. I biec trzeba będzie właśnie w pocie czoła.
Niektórzy wtedy – nie bacząc, że to muzułmański kraj zaczną się modlić do swego katolickiego
boga o choćby odrobinę cieni, a najlepiej nagły,
a niespodziewany deszcz… W tym samym czasie żyjący na co dzień w ekstremalnych upałach
Tauregowie będą czuć się jak ryby w wodzie w
swoim żywiole, biec będą sprężyście, rześko,
bez żadnych oznak zmęczenia… I to wszystko
trzeba zobaczyć i przeżyć na własnej skórze.
To zaiste niezwykłe, metafizyczne prawie doświadczenie. .. Po biegu posiłek, odpoczynek
w cieniu, a następnie późnym popołudniem
przejazd poprzez Atlas Wysoki do Marrakeszu.
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Wieczorny spacer po Placu Jemaa el Fna. Tam
właśnie wieczorami gromadzą się zaklinacze
węży, małpy na smyczy, muzykanci i bębniarze.
Prawdziwa uczta dla zmysłów. Kolacja i nocleg
w hotelu w Marrakeszu. Dla chętnych, fakultatywnie możliwość zjedzenia kolacji w bogato
dekorowanej restauracji w medinie, z muzyką
na żywo oraz lokalnym folklorem, słynnej z wykwintnej kuchni marokańskiej.

Dzień 3 Po śniadaniu wizyta w ogrodach Majorelle, rozsławionych przez Yvs St Lorent. Wizyta
w Pałacu Bahia, dawnej rezydencji wielkiego
wezyra. Przyjemny spacer poprzez ogrody meczetu Koutoubia. Odkryjemy stare miasto przechodząc labiryntem wąskich uliczek w poszukiwaniu starego zajazdu dla karawan, dawnych
riadów, by poznać tradycyjny styl życia, publicznych ujęć wody i pieców chlebowych. Wizyta w
Medersie ben Youssef, dawnej wyższej szkole
koranicznej pozwala odkryć artystyczny aspekt
mediny. Postój w lokalnej zielarni i zapoznanie
się z magią naturalnych lokalnych wyrobów, popularnie w Maroku używanych, od przypraw po
czarne mydło. Spacer poprzez suk, największy
marokański targ z licznymi zakładami rzemieślników i sklepikami z kolorowymi wyrobami.
Przejazd do Casablanki. Panoramiczne zwiedzanie miasta: meczet Hassana II z zewnątrz,
plac Mohameda V oraz reprezentacyjna część
promenady. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w
Casablance.
Dzień 4 Po śniadaniu przejazd do Rabatu, sto-

licy Maroka. Wizyta w mauzoleum Mohameda
V, stojącym pośród ruin XII wiecznego meczetu. Spacer po Kazbie Oudaia, starej twierdzy
malowniczo położonej przy ujściu rzeki Bou
Regreg do Atlantyku. Przejazd do Meknes, które w XVII wieku było perełką sułtana Moulaya
Ismaila. Zwiedzanie Meknes - placu el Hedim,
ożywiającego się wieczorami, centrum miasta
z najwspanialszą bramą Maroka Bab Mansour, stajnie i spichlerze, gdzie legendarnie miało
stacjonować 12 tys. koni. Mauzoleum Moulaya
Ismaila, z pięknie dekorowaną salą grobową.
Przejazd do Fezu, pierwszej stolicy i najbardziej tradycyjnego miasta w kraju. Zwiedzanie
mellahu, dawnej dzielnicy żydowskiej z XVII
wieczną synagogą oraz możliwość zrobienia
zdjęcia pod głównymi bramami najstarszego
pałacu królewskiego. Kolacja i nocleg w hotelu.
Dla chętnych, fakultatywnie wyjście na kolację
w pięknie dekorowanej restauracji w medinie
feskiej, dawnym pałacu bogatego kupca, gdzie
można posmakować pysznych dań tradycyjnej
lokalnej, przy dźwiękach muzyki andaluzyjskomauretańskiej na żywo.

Dzień 5

Po śniadaniu zwiedzanie mediny feskiej, najstarszej części Fezu, w całości wpisanej na listę Unesco. Miejsce, gdzie czas się
zatrzymał kilka wieków temu, a w labiryncie ponad 9 tys. uliczek cały czas dosiada się osłów
i mułów. Wizyta w tradycyjnych, największych
w Maroku, garbarniach i farbiarniach skór, spacer wąskimi uliczkami mediny z tradycyjnym
ręcznym rzemiosłem, możliwość zajrzenie do
www.wyprawy.pl

CENA ZAWIERA:
• przelot na trasie Warszawa – Agadir –
Warszawa

• transfery z i na lotnisko
• realizacja programu samochodem typu

Mitsubishi Pajero lub minibusem (w zależności
od ilości osób)
• opieka polskojęzycznego przewodnika na
terenie Maroka
• 7 noclegów w hotelach 3* zgodnie z
programem w opcji HB (śniadania i
obiadokolacje)
• pakiet startowy
• ubezpieczenie TU EUROPA - KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR, ubezpieczenie od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• biletów wstępu: 30 EUR
• napoje do kolacji
• kolacja z muzyką i folklorem w restauracji

Dar Essalam w medinie Marrakeszu w dniu
2 – cena: 35 EUR
• kolacja z występami w restauracji Palais de
Medina w Fezie w dniu 4 – cena: 35 EUR
• wyjazd na wschód słońca na wydmy na Erg
Chebbi - cena: 15 EUR
• Dopłata do pokoju jednoosobowego: 115 EUR
UWAGA : MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU TAKŻE W BIEGU NA DYSTANSIE : PÓŁMARATONU I 7 KM.
OPŁATA ZA PAKIET STARTOWY TAKA
SAMA JAK PRZY MARATONIE.

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

mauzoleum Idrisa II, patrona miasta, zwiedzanie dawniej największego w mieście zajazdu
dla karawan dziś przekształconego w muzeum
Najjarine. Przejazd poprzez góry Atlasu Średniego. Krótki postój w miasteczku Ifrane, zwanym
popularnie szwajcarską wioską, na wysokości
1750 m p n m. Droga na południe ze zmieniającymi się krajobrazami, przechodzącymi z górskich w pustynne w regionie Tafilalt. Zakwaterowanie w rodzinnym hoteliku przy wydmach Erg
Chebbi. Kolacja i nocleg.

Dzień 6 Możliwość wyjazdu na wschód słońca
na wielbłądach na wydmy. Po śniadaniu przejazd do wąwozu rzeki Todry, aż do przełomu,
gdzie 300 metrowe głazy tworzą wąskie przejście. Spacer po jednej z licznych w tym regionie
oaz. Zwiedzanie lokalnego muzeum w tradycyjnym ksarze (wiosce wybudowanej z bitej gliny),
to wspaniała szansa na poznanie typowych dla
południa kraju zwyczajów i charakterystycznych sprzętów. Przejazd poprzez region słynący
z upraw róży, z Damaszku do Ait Benhaddou.
Kolacja i nocleg w rodzinnym hoteliku.

liouine, słynny ze względu na uprawiany tutaj
krokus sativus, z którego pozyskuje się szafran.
Przejazd do dawnego centrum handlu karawan,
Taroudantu popularnie zwanego „małym Marrakeszem”. To tradycyjne miasto, do którego docierają jeszcze nieliczni turyści, posiada niesamowity urok. Spacer po medinie, poczynając od
słynnych czerwonych murów, poprzez malownicze wąskie uliczki, targ zbożowy, gdzie czas
stanął w miejscu i lokalny souk (targ). Herbatka miętowa w malowniczych ogrodach Salam.
Przejazd do Agadiru. Kolacja i nocleg w hotelu
niedaleko oceanu.

Dzień 8 Po śniadaniu transfer na lotnisko. Wylot do Warszawy przez jeden port tranzytowy.
Przylot na lotnisko Okęcie. Zakończenie maratońskiej wyprawy.

Dzień 7 Spacer po Ait Benhaddou, największym marokańskim ksarze, dużej wiosce ufortyfikowanej, w całości zbudowanej z bitej gliny,
na wzgórzu w niesamowitym pustynnym krajobrazie. Wiele znanych filmów było tutaj kręconych: Gladiator, Aleksander, Królestwo Niebieskie. Kolacja i nocleg w rodzinnym hoteliku
w Ait Benhaddou. Następnie przejazd poprzez
malownicze półpustynne tereny w region TaLogos Travel | 39

KENIA

Maraton w Wielkim
Rowie Afrykańskim

PROGRAM
DZIEŃ 1 Wieczorny

wylot z Berlina do Nairobi
przez jeden z portów tranzytowych.

DZIEŃ 2 Lądowanie na afrykańskim lądzie
w godzinach porannych. Odprawa paszportowo
- wizowa, spotkanie z lokalnym przewodnikiem,
a następnie 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 - potomkowie stada założonego przez Joy Adamson.
Zakwaterowanie w hotelu. Po południu wyprawa
łodzią po Jeziorze Naivasha na wyspę Crescent
- spacer wśród stad żyraf i antylop w miejscach,
które były planem filmowym „Pożegnania z Afryką”. Powrót na nocleg do hotelu.
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DZIEŃ 3 Po śniadaniu przejazd przez Wielki Rów
Afrykański do Iten – słynnego miasteczka biegaczy „Home of Champions”. Po drodze postoje
na punktach widokowych, z których rozpościera
się widok na Wielki Rów Afrykański. Przyjazd do
Iten wczesnym popołudniem. Zakwaterowanie
w ośrodku Lorny Kiplagat wielokrotnej rekordzistki
świata – High Altitude Training Center. Możliwość
korzystania ze sportowego zaplecza: siłowni,
bieżni tartanowej, rekreacyjnego basenu. Kolacja
i nocleg w hotelu.

DZIEŃ 4–6 Czas na aklimatyzację przedbiegową
na wysokości 2300 m.n.p.m. Możliwość trenowania w prywatnych obiektach sportowych należących do Lorny Kiplagat lub na słynnym stadionie
Kamariny, na którym codziennie spotkać można
wykonujących swe mordercze treningi byłych,
obecnych i zapewne przyszłych rekordzistów

świata, jak choćby Wilsona Kipsanga czy Davida
Rudishę. Okazja do przyjrzenia się z bliska ich
treningom, podłączenia pod poranną grupę zmierzającą na długie wybieganie po pagórkowatych,
czerwonych kenijskich bezdrożach. Czas na spacery po okolicy, do pobliskiego lasu, pełnego małp
i czarno-białych dzioborożców nazywanych „tukanami Afryki”. Podglądanie codziennego życia miejscowej ludności. Wieczorami możliwość skosztowania delikatnego kenijskiego piwa w hotelowej
dyskotece byłego rekordzisty świata w maratonie
– Wilsona Kipsanga. Przy odrobinie szczęścia
spotkamy go za dj’ejską konsolą. Nocleg.

DZIEŃ 7 Po porannym treningu i śniadaniu
przejazd do Eldoret. Odbiór pakietów startowych
i udział w pasta party. Czas wolny na relaks i odpoczynek przed maratonem. Nocleg w Eldoret.

www.wyprawy.pl

TERMIN: 11.03 - 20.03.2017

CENA: 4 980 PLN + 650 USD

DZIEŃ 8 MARATON. Dzień prawdy o wytrenowaniu i jakości aklimatyzacji. Po śniadaniu przejazd
na miejsce startu, na którym zwykle, aż się roi od
utytułowanych kenijskich biegaczy. Trasa bowiem
prowadzi drogami i ścieżkami, po których najlepsi kenijscy biegacze trenują do swych występów
w najważniejszych Maratonach Świata. Lokalny
Maraton w okolicy Iten, to dla nich forma treningu, zabawa biegowa w terenie, fun. Natomiast dla
biegaczy z Europy, to jedna z najcięższych prób
wydolności organizmu. Maraton odbywa się bowiem na wysokości prawie 1900 mnpm – płuca
nienawykłych do tego biegaczy muszą pracować

CENA ZAWIERA:
• bilet lotniczy na trasie: Berlin – Nairobi – Berlin
• lot wewnętrzny Eldoret - Nairobi
• transfery: minivan, łódź
• opieka angielskojęzycznego przewodnika
lokalnego

• zakwaterowanie: hotele 3*, pokoje 2 osobowe
z łazienką

• wyżywienie: śniadania na całej trasie, w dniach:

3-6 trzy posiłki dziennie, pasta party w wieczór
przed maratonem
• opłaty za miejscowych przewodników
• ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR i NNW
3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka uprawiania
sportów wyczynowych w dniu zawodów.

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 90 USD, płatne z I ratą
• bilety wstępu do parków, rezerwatów

i innych odwiedzanych obiektów - 70 USD

• wiza elektroniczna do Kenii - 52 USD
• dopłata do pokoju 1-osobowego - 280 USD
• pozostałe wyżywienie
• zwyczajowe napiwki
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA UDZIAŁU TAKŻE W ZAWODACH NA DYSTANSIE PÓŁMARATONU. CENA PAKIETU
TAKA SAMA JAK DLA MARATONU.

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

jak kowalskie miechy… Przy założeniu utrzymania
wytrenowanego wcześniej tempa – pierwsza zadyszka u białych biegaczy pojawia się już po 7 kilometrze. Obserwujący z boku kibice mają zwykle
wrażenie jakby oglądali film wyświetlany na dwu
ścieżkach jednocześnie. Na jednej smukli, hebanowi „patykarze”, którzy pokonują dystans z wielką gracją i elegancja ruchów, których nie powstydziłby się gepard lub gazela… Na drugiej ścieżce
dogorywający zwykle pod koniec białoskórzy
biegacze, których twarze znaczy zwykle grymas
bólu i niedowierzania, że mogło to być, aż tak
mordercze zadanie… Ich ruchy po 35 kilometrze
stają się coraz bardziej niezborne, ma się wrażenie, że każdy oddech i każdy krok to walka ze sobą
i walka z bólem. Na tle pierwszej kenijskiej ligi
biegowej trudno zabłysnąć, ale nikt zwykle wcześniej nie zdaje sobie sprawy jak wielka jest różnica klas i jak wielka przepaść nie do przebycia…
I nie ma na to rady. Na rdzawoczerwonych drogach i dróżkach Rowu Afrykańskiego nie ma żadnych szans nawiązania równorzędnej walki. Mimo,
że gromady kibiców głównie dzieciaków, w przyległych wioskach kibicują szczerze przybyszom
z zewnątrz, to i tak nie są w stanie zmienić przebiegu rywalizacji… Ale im bliżej mety, tym łatwiej
o zamianę zwątpienia na optymizm. W końcu ci
niby pozornie pokorni uświadamiają sobie nagle,
że w bieganiu liczy się nade wszystko udział – nie
zwycięstwo. I że każdy jest zwycięzcą nad samym
sobą, nad wtórnym zmęczeniem i własnym zwątpieniem. Dociera też świadomość i satysfakcja
z kim udało się razem biec na wspólnej trasie, wymienić spojrzenia, uśmiechy i uściski dłoni na koniec. Podczas wspólnego pikniku w okolicy mety…
Na każdego biegacza, który ukończy bieg czeka
wyjątkowe trofeum – ręcznie robiona i dekorowana przez kobiety z pobliskich wiosek tykwa – tradycyjne naczynie, w którym w tych rejonach Kenii
przechowuje się mleko. Odpoczynek po biegu,

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 4 980 PLN + 650 USD x kurs
sprzedaży Pekao SA na 35
dni przed terminem imprezy
(minus I rata)

a później przejazd na lotnisko w Eldoret. Wieczorny wylot do Nairobi. Przylot do stolicy Kenii. Przejazd do hotelu. Zakwaterowanie. Nocleg.

DZIEŃ 9 Po śniadaniu wyjazd do sierocińca słoni
Davida Sheldricka, o 11:00 wzięcie udziału w karmieniu młodych, osieroconych słoni, które zostały
uratowane z rąk kłusowników. Następnie przejazd
do Centrum Żyraf. Możliwość bliskiego obcowania z tymi ssakami, karmienia ich z ręki przysmakami. 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.
Wieczorem możliwość zjedzenia kolacji w słynnej
restauracji Carnivore, gdzie za stałą kwotę można
jeść do oporu pieczyste różnych gatunków (we
własnym zakresie). Późnym wieczorem przejazd
na lotnisko. Wylot do Europy.

DZIEŃ 10 Przylot do Europy. Przesiadka na samolot do Berlina. Zakończenie wyprawy z unikatowym ręcznie robionym maratońskim „medalem”.
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Maraton w MONGOLII
Ułan Bator

TERMIN: 27.05 - 04.06.2017

CENA: 5 950 PLN + 1 090 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 5 950 PLN + 600 USD x kurs
sprzedaży PEKAO S.A.
na 35 dni przed imprezą
(minus I rata)
III rata: 490 USD uczestnik zabiera
ze sobą

PROGRAM
Dzień 1 Zbiórka na lotnisku im. Chopina i wylot
z Warszawy przez Moskwę do Ułan Bator.

Dzień 2 Przylot do stolicy Mongolii, transfer do
hotelu. Wyjście na 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
parlamentu oraz spacer w czasie po salach
mongolskiego muzeum historycznego. Na zakończenie dnia wycieczka na wzgórze Dzaisan,
skąd roztacza się panorama gwarnej mongolskiej stolicy. Obiadokolacja i nocleg w Ułan Bator.

Dzień 3 Po śniadaniu wyjazd z zatłoczonego
miasta. Przez otwarte przestrzenie rozległych
stepów jedziemy na zachód. Po drodze przystanek na wydmach Mongol Els, wspinaczka
na piaszczyste wzniesienia i sesja fotograficzna
z piaskiem w tle. Pod wieczór przyjazd do Charchorin, zakwaterowanie w turystycznych jurtach
i typowo mongolska kolacja. Wieczorny spacer
na wzgórze, z którego można podziwiać krajobrazy doliny rzeki Orchon.

Dzień 4 Od rana zwiedzanie miejsc nierozerwalnie związanych z historią Wielkiego Stepu.
Wizyta w muzeum prezentującym historię Karakorum – dawnej stolicy Mongołów oraz odwiedziny w powstałym na jej gruzach buddyjskim
klasztorze Erdeni Dzu. Potem w drogę - przy
dźwiękach oryginalnej mongolskiej muzyki ruszymy przez harmonijne stepowe przestrzenie,
usiane pojedynczymi jutrami tradycyjnych koczowników, stadami kóz, owiec, krów, koni i jaków. Przejazd do ruin jednego z największych

CENA ZAWIERA:
• przeloty na trasach Warszawa-Ułan BatorWarszawa, Dalanzadgad-Ułan Bator

• zakwaterowanie: Ułan Bator hotel 3*, ośrodki
jurt turystycznych na trasie w Mongolii - jurty
2-os. (sanitariaty w oddzielnych budynkach)
• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje na
całej trasie
• wszystkie transfery
• opiekę pilota-przewodnika polskojęzycznego
na całej trasie w Mongolii
• występ folklorystyczny w Tarbagataju
• przejazdy mikrobusami, autami terenowymi,
• ubezpieczenie TU EUROPA (KL 30 000 EUR,
NNW 3 000 PLN), ubezpieczenie od ryzyka
uprawiania sportów wyczynowych w dniu
zawodów

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 100 USD płatne przy zapisie
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
i parków narodowych: 60 USD

• koszty wizowania: 60 EUR
• zwyczajowe napiwki ok. 50 USD
• dopłata do pokoju 1 -os. w hotelach
i jurtach: 100 USD
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UWAGA! MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU TAKŻE W ZAWODACH NA
DYSTANSIE: PÓŁMARATONU I 5 KM.
CENA PAKIETÓW STARTOWYCH TAKA
SAMA JAK PRZY MARATONIE.

www.wyprawy.pl

mongolskich klasztorów - Ongi z XVIII w., zniszczonego w latach 30. przez komunistów. Kolacja
i nocleg w jurtach.

chaotyczną rzeką pojazdów, dotrzemy do hotelu.
Po południu odbiór pakietów startowych. Czas
wolny na odpoczynek i relaks. Kolacja i nocleg.

Dzień 5

Dzień 8 MARATON. Po lekkim śniadaniu przejazd na miejsce startu zlokalizowane przy Centralnym Placu miasta. Uczestników wita zwykle
kakofonia dźwięków. Grają mongolskie orkiestry
na instrumentach dętych i szarpanych… Wokół
pełno skośnookich biegaczy, którzy ściągają
zwykle na ten królewski bieg z odległych jurt
i przysiółków. Ostatnio coraz częściej widzi się
też „blade twarze” Europejczyków. Kiedy bieg
rusza, cała ta ludzka ciżba zaczyna nagle pulsować rytmicznie, połączona ideowo w jednym,
zbożnym celu – ukończyć ten nie łatwy Maraton
i to najlepiej w dobrym czasie. Jednak ambicje
na życiowy rekord studzi kolejny podbieg. Ułan
Bator to miasto położone na dość mocno pofałdowanej powierzchni. Podbiegów i zbiegów
jest sporo. Sporo też jest rozlicznych atrakcji po
drodze. Trasa wiedzie bowiem przez nowe dzielnice biznesowe, pełne wieżowców i hoteli o wyszukanej architekturze, ale także przez dzielnice

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. Kierujemy się
do Bajandzag, czyli słynnych Płonących 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 warunkach.

Dzień 6

Przez gobijskie pustkowia, wyjeżdżonymi w żwirze „drogami” jedziemy do podnóży
gór Ałtaj. Po drodze przystanek przy rozległych
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 najwęższym 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 przejazd do obozu jurt, kolacja
i nocleg.

siermiężnych blokowisk jeszcze z epoki ustroju
powszechnej szczęśliwości… Uważny biegacz
może więc przy odrobinie skupienia wyrobić
sobie pogląd na kształtowanie się społeczności
miejskiej Ułan Bator, w której następuje wyraźne zróżnicowanie dochodów. I wtedy też może
dojść do przekonania, że najbardziej egalitarną
grupą społeczną są Maratończycy. Na trasie
biegu wszyscy bowiem są równi, wszyscy mają
te same potencjalnie szanse, podobne obawy,
nadzieje i lęki… Kiedy więc w końcu strudzeni
przekraczają linie mety mają ugruntowane przekonanie, że jedno co warto – to biegać warto…
Po biegu pożywny posiłek z dobrze wypieczonego barana na rożnie, zapity odrobiną kumysu
- sfermentowanego mleka kobylego lub łykiem
Chingis Chana – miejscowego napoju wyskokowego, wypijanego tylko przy najważniejszych
wydarzeniach w życiu… Nocleg.

Dzień 9 Po śniadaniu, wylot z Ułan Bator i przelot przez Moskwę do Warszawy. Zakończenie
maratońskiej imprezy na lotnisku Okęcie w Warszawie.

Dzień 7 Przejazd na lotnisko w Dalandzadgad
(jedno z większych miast na Gobi), a następnie przelot ponad najdalej wysuniętą na północ
pustynią świata do Ułan Bator. Przeciskając się
(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Maraton w tajemniczej BIRMIE
między tysiącami świątyń w Baganie

TERMIN: 21.11 - 28.11.2017

CENA: 5 870 PLN + 1 098 USD

I rata: 800 PLN + pakiet startowy
płatne przy zapisie
II rata: 5 870 PLN + 1 098 USD x kurs
sprzedaży PKO S.A. na 35 dni
przed imprezą (minus I rata)
PROGRAM
DZIEŃ 1 Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Wylot do Birmy przez dwa porty tranzytowe.

DZIEŃ 2 Przylot do Rangunu – obecnie Yangonu w godzinach wieczornych. Przejazd taksówką do hotelu. Zakwaterowanie i spotkanie
z lokalnym przewodnikiem angielskojęzycznym,
który przekaże szczegóły najbliższych dni. Możliwość spaceru po okolicy i posmakowania miejscowej kuchni. Nocleg w Rangunie.
DZIEŃ 3 Po śniadaniu prawdziwa przygoda

w najbardziej fascynującym kraju Azji południowo-wschodniej. Rangun, mieszanka złotych
pagód i angielskiej architektury kolonialnej. Tak
wyglądał Bangkok, Sajgon czy Kalkuta pół wieku
temu. Zwiedzanie zespołu świątynnego 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. Przejazd nad
jezioro Kandawgyi, wizyta w Karaweik Royal Barge. Czas na relaks i odpoczynek nad brzegiem
jeziora. Lunch w pobliskiej restauracji. Po posiłku przejazd na lotnisko. Przelot do Bagan. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Czas wolny na
spacery po okolicy i samodzielne odkrywania
uroków tego miasta – to jedyne takie miasto na
ziemi, dzisiaj wioska i… tysiące świątyń. Nocleg.

rym Baganie, centrum starożytnego królestwa.
Z bliska przyjrzymy się pagodzie Bupaya, która
oferuje wspaniały widok na rzekę Ayeyarwaddy
i pobliskie góry. Następnie świątynia Shwezigon,
jedna z pierwszych na tym terenie, wybudowana
przez założyciela dynastii bagańskiej króla Anawrathe. Wycieczkę zakończymy przy świątyni
Tayok Pyi Paya, w wiosce Minnanthu, wzdłuż
których będzie przebiegac trasa jutrzejszego
Maratonu. Powrót do hotelu. Popołudnie wolne
na relaks i przygotowania do zawodów. Pasta
party w lokalnej restauracji. Odbiór pakietów

DZIEŃ 4 Po śniadaniu eksploracja okolicy starożytnego Baganu. Zaczniemy od wizyty w Sta-

• wyżywienie: śniadania na całej trasie, dodatkowo

CENA ZAWIERA:
• bilety na trasie Warszawa – Yangun - Warszawa
• przelot wewnętrzny Yangon – Bagan – Yangon
• zakwaterowanie: hotele 3*** pokoje 2-osobowe
z łazienkami

lunch w dniach 3 i 4, kolacje w dniach 4 i 6,
przekąski po maratonie
• transport w dniach 2-7
• półdniowe zwiedzanie Yangonu
• opłaty za przewodników lokalnych
• bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
• opiekę lokalnego przewodnika
angielskojęzycznego
• ubezpieczenie TU Europa (KL 30 000 EUR
i NNW 3 000 EUR), ubezpieczenie od ryzyka
wykonywania sportów wyczynowych w dniu
zawodów.

CENA NIE ZAWIERA:
• pakiet startowy: 248 USD płatne przy zapisie
• wiza online: 50 USD
• dopłata do pokoju jednoosobowego: 298 USD
• zwyczajowe napiwki: 40 USD
• pozostałe posiłki
UWAGA: MOŻLIWOŚĆ WZIĘCIA
UDZIAŁU TAKŻE W ZAWODACH NA
DYSTANSIE: PÓŁMARATON I 10 KM.
CENA PAKIETU STARTOWEGO TAKA
SAMA JAK PRZY MARATONIE.
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startowych i spotkanie organizacyjne, na którym
organizatorzy przekażą biegaczom ostatnie informacje. Nocleg.

DZIEŃ 5

Dzień Maratonu – przejazd na start
o świtaniu – w czasie kiedy słońce zaczyna osobliwy taniec promieni słonecznych na dachach
tysięcy unikalnych świątyń zgromadzonych na
wielohektarowym obszarze. Jest on w całości
objęty opieką Unesco i wpisany na listę dziedzictwa kulturowego. Nie sposób zatem uwolnić się
od swoistej ekscytacji nastroju. Wszak to jedenz
najpiękniejszych kompleksów zabytków na Ziemi i jeden z energetycznych czakramów Ziemi.
Teren jest płaski, ukryte podziemne cieki energetyczne i konstelacja gwiazd nad Baganem sprzyjają biegaczom – więc reszta należy już tylko do
nich. Większość z nich wie o tym i liczy na życiowe rekordy. Zwykle więc cała kolumna biegaczy
rusza od razu w prawie wyczynowym tempie. I
jak się później okazuje większość z nich potrafi to tempo utrzymać aż do końca… Pewnie też
dlatego, że szutrowa trasa prowadzi pomiędzy
świątyniami, z których na biegaczy spoglądają

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl

bóstwa i demony… Z ich migdałowych oczu zdaje się emanować dobrotliwe błogosławieństwo
dla biegaczy… Ich zaciśnięte usta milczą. Ale, co
bardziej wrażliwi zdają się słyszeć niemy krzyk
dopingu do sportowej, czystej walki. Jak tu więc,
w takich warunkach nie wydłużyć i przyspieszyć
kroku… Co drugi zawodnik wpadający na metę
długo wpatruje się w czasomierz. Bo trudno mu
uwierzyć, że osiągnął tak niespodziewanie dobry
rezultat. Jest więc co świętować i z czego się
cieszyć. Po posiłku przeważnie pije się rytualnie
wino z palmy kokosowej. Raz, żeby uczcić wydarzenie, dwa – żeby tu jeszcze wrócić kiedyś…
Przejazd shuttle busem do hotelu. Czas wolny
na odpoczynek, fakultatywnie spacery po okolicy, zakupy pamiątek. Nocleg.

DZIEŃ 6 Dzisiejszy dzień przeznaczony jest na
samodzielne zagospodarowanie. Dla jednych
czas na relaks w hotelu, dla innych okazja, by
wynająć rower i dalszą eksplorację tysiąca bagańskich świątyń. Warto zobaczyć Świątynię
Ananda – najpiękniejszą ze wszystkich, nazwaną tak na cześć ukochanego ucznia Buddy.

Blisko niej znajduje się także świątynia Thatbinnyu, najwyższa w okolicy, powstała w XII wieku.
Możliwość odwiedzenia lokalnych wiosek, albo
dalsze podążanie przebytą podczas wczorajszych zawodów trasą i bliższe przyjrzenie się
świątyni Dhammayangyi – najbardziej masywnej z całego kompleksu, przypominjącej kształtem piramidy egipskie. Późnym popołudniem
zorganizowana wycieczka na podziwianie lasu
pagód w świetle zachodzącego słońca. Celebracja wydarzeń dnia poprzedniego. Wieczorna
kolacja połączona z rozdaniem nagród sprawi,
że wieczór ten na zawsze pozostanie w naszej
pamięci… Nocleg.

DZIEŃ 7 Po wczesnym śniadaniu, wykwaterowanie i transfer na lotnisko. Wylot do Yangonu.
Przylot około południa. Przesiadka i wylot do
Polski przez dwa porty tranzytowe.

DZIEŃ 8 Przylot do europejskiego portu tranzytowego, przesiadka na samolot do Warszawy.
Lądowanie na lotnisku Okęcie – zakończenie
maratońskiej przygody.
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Regulamin

KORONY MARATONÓW ŚWIATA
którego podróż się odbywa. Na 3 tygodnie
przed wyjazdem uczestnicy otrzymają mailem lub pocztą tradycyjną wszystkie potrzebne informacje użyteczne i praktyczne
dotyczące wyjazdu. Uczestnicy programu
mogą liczyć na szeroko pojęte wsparcie merytoryczne w zakresie jak się przygotować
do maratonu odbywającego się w odmiennej szerokości geograficznej.

Założeniem generalnym jest aby w ciągu
6 lat ukończyć siedem maratonów z zamieszczonej oferty na 7 kontynentach.
Na naszej stronie www.wyprawy.pl będzie możliwość zalogowania się do projektu. Na wytrwałych którzy pobiegną na
wszystkich 7 kontynentach czekają specjalne statuetki i nagrody.
Natomiast dla tych, którzy czują się wyjątkowo silni i lubią wyzwania możliwe jest
wzięcie udziału w projekcie –

EKSTREMALNA KORONA
MARATONÓW ŚWIATA.
Aby ją zdobyć trzeba w ciągu maksymalnie
7 lat przebiec 7 ekstremalnych maratonów
ze specjalnie wyznaczonej listy ekstremalnych maratonów.
Uczestnikom programu „Podróże z pasją
do biegania” zapewniamy zorganizowane
wyjazdy: transfer, hotel, pakiet turystyczny,
ubezpieczeniowy, numer startowy, opiekę
pilota (przy większych grupach). W ramach
naszego projektu organizować będziemy
także obozy biegowe w Europie, Afryce
i Azji. Zarówno dla osób indywidualnych
oraz zakładów pracy i instytucji. To znakomita formuła na świetny event – budowanie
teamu czyli zgranego zespołu.
Oferta wyjazdów biegowych dostępna
także na naszej stronie www.wyprawy.pl.
Na tejże stronie w zakładce „dokumenty”
dostępny jest druk umowy zgłoszenia oraz
warunki udziału w imprezie turystycznej
stanowiące załącznik nr. 2 do umowy. Załącznikiem nr. 1 do umowy jest program.
Każdorazowo uczestnicy będą informowani
o wszelkiego typu zagrożeniach związanych
z podróżą a występujących na obszarze, do
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Ambasador projektu Podróże z Pasją do biegania – olimpijczyk

Michał Bartoszak

www.wyprawy.pl

(+48) 61 840 22 50, biuro@wyprawy.pl
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Więcej informacji na

www.wyprawy.pl

Logos Travel
Marek Śliwka Sp.J.
ul.Mickiewicza 28
60-836 Poznań

tel. (+48) 61 840 22 50
fax: (+48) 61 622 98 22
e-mail: info@wyprawy.pl

www.wyprawy.pl

PEKAO S.A. IV / O POZNAŃ
62 1240 3220 1111 0000 3528 9300
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